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הל׳ תערובות
ס׳ צח
ט עי מ ת ק פיל א :
מניח שטעם הוא דבר חשוב ,צריכים לדעת האם היה נתינת טעם איסור לתוך ההיתר .עד כמה הוא חשוב?
האם הוא דין דאור׳ או דרבנן? אלו השאלות העיקריות בסוגיית טע״כ.
כך או כך ,ברור שטעם הוא דבר חשוב ע״פ הלכה .אז כל סוג מאכל לא כשר שיתערב אם מאכל כשר ,צריכים לבבר
האם יש נתינת טעם .איך מבררים אם יש נתינת טעם? אם קצת שומן חזיר נפל לתוך הצ׳ולנט איך מבררים האם היה
נתינת טעם?
אם יש נתינת טעם הצ׳ולנט אינו כשר ,אם אין נתינת טעם הצ׳ולנט כשר.

מקור הדין בש״ס
בחולין צז איתא
תלמוד בבלי מסכת חולין דף צז עמוד א
שאני חלב  -דמפעפע; ובחלב אסור?
והאמר רבה בר בר חנה :עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון ,בגדי שצלאו בחלבו ,ואתו ושיילוה לרבי
יוחנן ,ואמר :קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו!
ההוא  -כחוש הוה,
רב הונא בר יהודה אמר :כוליא בחלבה הוה  -ושריא,
רבין בר רב אדא אמר :כילכית באילפס הוה ,ואתו שיילוה לרבי יוחנן ,ואמר להו :ליטעמיה קפילא ארמאה.
אמר רבא :מריש הוה קא קשיא לי הא דתניא ,קדרה שבשל בה בשר  -לא יבשל בה חלב ,ואם בשל  -בנותן
טעם ,תרומה  -לא יבשל בה חולין ,ואם בשל  -בנותן טעם ,בשלמא תרומה  -טעים לה כהן ,אלא ,בשר בחלב -
מאן טעים ליה? השתא דאמר רבי יוחנן :סמכינן אקפילא ארמאה ,הכא נמי  -סמכינן אקפילא ארמאה.
דאמר רבא:
אמור רבנן :בטעמא,
ואמור רבנן :בקפילא,
ואמור רבנן :בששים;
הלכך:
א( מין בשאינו מינו דהיתרא  -בטעמא,
ב( דאיסורא  -בקפילא,
ג( ומין במינו דליכא למיקם אטעמא ,אי נמי מין בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא  -בששים.
יש הרבה דרכים להבחין נתינת טעם:
א( טעמא – למשל תרומה
ב( קפילא – למשל חזיר
ג( שישים – מין בשאינו מינו דאיסורא בליכא קפילא.
הראשונים נטרידם :מנא ליה נאמנות לקפילא ארמאה.
א( למה נניח שיש לו בקיאות בטעם חזיר?
ב( כאשר הוא טועם ,ונגיד שהוא אכן יכול להבחין ,איך יודעים שהוא מדבר אמת?
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ד׳ גישות לעניין היתר קפילא
שיטת רש״י – נאמן מדין מה לו לשקר
מנא ליה נאמנות?
א( רש״י ד״ה לטעמיה – מסל״ת .הנחה שכל בן אדם לא ישקר – מה לו לשקר .בדר״כ כאשר אתה שואל
משהו ,אנשים מגיבים תגובה אמיתית .ואכן בשו״ע צח.א נראה שהוא מקבל סברת מסל״ת.
 .aאיתא אמנם בב״ק קיד שמסל״ת מועיל רק לעניין דינים דרבנן .המקרה הבלעדי שהוא מועיל
לדינים דאורייתא הוא עדות אשה – משום עגונה הקילו .אם לא דנים בעגונה אמנם מסל״ת אינו
מועיל .אם כן ,אם רש״י מבין הסוגיה כך שסומכים על קפילא מדין מסל״ת ,כאן דנים בטעם
נבלה ,טעם טריפה! אז איך ייתכן לסמוך עליו בדינים דאורייתא .זה קושיה גדולה על שיטת
רש״י.
ביאור א׳ בשיטת רש״י :טעם הוא דין דרבנן
ב( מהלך אחד ליישב הוא שטעם הוא רק איסור דרבנן.
 .iלכה״פ ,יש אפשרות שטעם הוא דרבנן ,וא״כ רש״י מתיישב .טעם כעיקר דרבנן,
מדאור׳ בטל ברוב.
 .bאמנם יש לשלול מהלך זו ,כי הגמ׳ דן בקפילא ארמאה לעניין בשר בחלב גם ,ושם הוא בטח
איסור דאורייתא ,כל הדיון האם נתינת טעם הוי בעייתי הוא בשאר איסורים ,אך לעניין בשר
בחלב ,דרך בישול אסרה תורה .אין ביטול ברוב בב״ח .אין לומר שאם יש  40%בשר ו60%
חלב שהבשר בטל ברוב .דרך בישול אסרה תורה – אומר שכל מקום שאחד מעניק טעם בשני
דרך בישול ,אוסרתו .אך סומכים על טעימת קפילא לבשר בחלב גם! וא״כ רש״י תקוע ,כי א״כ
טעימת קפילא שייך לדינים דאורייתא ,וא״כ א״א שהמנגנון לטעימת קפילא יהיה מסל״ת ,כי אין
מסל״ת בדינים דאורייתא!! אא״כ בהיתר עגונות .ורואים מבב״ח שטעם כעיקר אינו דין דרבנן!
 .cעוד יש לומר ליישב שיטת רש״י שכאשר הגמ׳ דנה בנאמנות קפילא ארמאה בב״ח ,אינו דן
בתערובת ,אלא בבליעה בכותלי קדירה .דאנה״נ .בנוגע לשאר איסורים דנים בתערובת ,אך אולי
בנוגע לבשר בחלב ,כאשר דנים בטעם ,אולי זהו אם יש בליעות בסיר .בליעות לכ׳ אינם דין
דאורייתא .אי״ז דרך בישול .לפ״ז השאלה דבשר בחלב יהיה שאלה דרבנן ,ולכן טעימת קפילא
ייתכן שהוא עדיין רק בדינים דרבנן.
 .dאך עדיין קשה ,כי אנן קי״ל דטעם כעיקר דאורייתא ,ועכ״ז אומרים טעימת קפילא ע״ס סברת
מסל״ת .שו״ע הרי פוסק שטעימת קפילא הוא על יסוד מסל״ת ,וגם פוסק שטעם כעיקר
דאורייתא .אולי רש״י סובר דטעם כעיקר דרבנן – ובב״ח נדחק לאוקים הסברא בבליעות .אך זה
לא יועיל למחבר .המחבר פוסק כרש״י דטעימת קפילא מיוסד על מסל״ת ,וגם פוסק שטעם
כעיקר דאורייתא וא״כ ,איך אפשר לפסוק שטעימת קפילא מיוסד על מסל”ת ,הרי מסל״ת לא
עובד לדינים דאורייתא!
מהלך ב׳ מסל״ת מועיל לדאור׳ במקום שלא צריכים עדות
ג( עוד ביאור בסברת רש״י למסל״ת כיסוד ההיתר דטעימת קפילא.
ט"ז יורה דעה סימן צח ס"ק ב
ונ"ל דהרשב"א והרא"ש ס"ל דהא דאמרינן בהגוזל דאין מסל"ת נאמן במילי דאורייתא היינו במידי
דבעי עדות דוקא משא"כ באיסור והיתר שפיר מהני דבזה לא בעינן עדות גמורה אלא באם יש לנו
הוכחה סגי תדע דהא ע"א נאמן באיסורין להתיר ואם כן הכי נמי מסל"ת
כאשר הגמ׳ אמרה דמסל״ת מועיל רק לדינים דרבנן ,ייתכן שזהו לעניין דברים הצריכים עדות .ואז ,לא
נקבל מסל״ת אא״כ מדובר בדרבנן ,או בעדות אשה ,אך מה שמיוסד על מציאות בלבד ,ולא עדות ,ייתכן
שנסמוך על מסל״ת אפ׳ לדינים דאורייתא .אכן טעימת קפילא מיוסד על מסל״ת ,ואכן שמסל״ת הוא רק
לדינים דרבנן ,אך כלל ההוא נאמר רק במקום שצריכים עדות.
אך הט״ז מסיק שלמעשה לא מקבלים מהלך זו כי:
אבל לענין הלכה כבר פסק בטור וש"ע סי' שי"ו לענין בכור דלא מהני מסל"ת ואם כן לא מהני
בשום דוכתא דאיכא איסור דאורייתא:
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אז רואים מבכור ,שלא סומכים על מסל״ת למרות שבכור אינו עניין של עדות ,אלא עניין של מציאות .הט״ז אומר
שבשו״ע לא מקבלים מסל״ת בשום מקום.
מהלך ג׳ :מילתא דעבידא לגלויי
ש"ך יורה דעה סימן צח ס"ק ב
לכך נ"ל לחלק דדוקא היכא דליכא למיקם עלה דמילתא הוא דאין עובד כוכבים מסל"ת נאמן באיסור
תורה אבל במין בשאינו מינו כיון דאיכא למיקם עלה דמילתא להטעימו לקפילא סמכינן עליה
אומרים לגוי לטעום משהו ,וטועם ואומר שאין כאן טעם חלב .ואז אני אוכלו .זה מילתא דעבידא לגלויי כיוון שסו״ס
אתה תאכל מהתבשיל ותבחון דבריו מיד.
אנה״נ דמסל״ת מועיל לדינים דרבנן – אך אם מצרפים מלס״ת למילתא דעבידא לגלויי ,זה שיתפסו אותו מיד אומר
שיועיל אף לדינים דאורייתא.
הבעיה אם סברת הש״ך הוא :אם זה מילתא דעבידא לגלויי ,עד כמה זה מועיל? הייתי אומר שזה סברא מאד חזקה ,כי
הוא לא רוצה שאתה יתפוס אותו מקשר ,וא״כ למה כלל צריכים מסל״ת? אם תירוץ הש״ך כזה טוב ,ייתכן שהוא לא
מועיל .אמרנו שסומכים על מסל״ת לדין דאורייתא ,כיוון שמישהו יכול לתפוס אותו מאוחר יותר .הלא ייתכן שזה
שיתפסו אותו מיד מספיק לומר שלא צריכים מסל״ת? הרמב״ם משתמש בסברת מילתא דעבידא לגלויי כדי להסביר
סברת עד אחד נאמן באיסורים.
הגריד״ס הציע שבזמן הזה שאנשים מעיזים לשקר ,אולי אפ׳ סברת מילתא דעבידא לגלויי לא יועיל.
הגר״א אומר שאף לא צריכים מסל״ת כאן:
ביאור הגר"א יורה דעה סימן צח ס"ק ה
]ה[ וצריך כו' .רשב"א וכנ"ל דמש"ה נקט קפילא .וצ"ע למה השמיט קפילא דנאמן בכ"ע והלך בדרך הרמב"ם
שהשמיטו אבל הרמב"ם מפרש קפילא ל"ד אלא שהוא בקי בהכרת הטעם וכמ"ש הריב"ש בסי' רפ"ח דלא כב"י
ולכן לא הזכיר מסל"ת דסובר דא"צ משום דעבידא לגלויי ול"ד לביצים דסובר דדוקא בישראל משום דלא
עבידא לגלויי כמו כאן ]אלא שב"י הכריע מדעתו כי ד' שיטות תוס' כתבו דוקא קפילא ורא"ש כ' קפילא
ומסל"ת ורשב"א פסק דבא' מהן ורמב"ם פסק דא"צ לא קפילא ולא מסל"ת והכריע כמ"ש כאן וע' בטור וב"י[:
הסיבה שלא צריכים מסל״ת הוא שזה מילתא דעבידא לגלויי – ומאד מסתבר ,שכאשר זה עבידא לגלויי לא צריכים
שום דבר אחר .הרמב״ם מאד מובן ,אך איך מבינים הש״ך? למה צריכים מילתא דעבידא לגלויי בנוסף למסל״ת? למה
להצריך שניהם .מגילת ספר מציע שעבידא לגלויי הוא חזק ,ובדר״כ לא צריכים עוד חיזוק .אך ייתכן שישנן ב׳ סוגי
עבידא לגלויי:
א( כאשר שקרנותיו מתגלה הוא יתבייש מאד
ב( הוא כלל לא יתבייש מזה שהגיד שקר
בסוג )א( ,לא צריכים עוד גורם ,אך בסוג ב ,זה לא כזה חזק ,וצריכים משהו לחזק העבידא לגלויי.
מהלך ד׳ :סומכים על גוי מסל״ת במקום חזקת איסור
ד( מהלך ד׳ בתווך סברת רש״י שטעימת קפילא מועיל מדין מסל״ת:
סומכים על מסל״ת אפילו לדינים דאורייתא כאשר אין חזקת איסור ,אך כאשר יש חזקת איסור כמו עדות אשה ,אין
לסמוך על מסל״ת.
שלילת דרך זו
בדי השלחן בביאורים בדף יג ,ד״ה בעיקר – ״ויש לדון בעיקר דבריו מה דנקט דבספק איסור דנותן טעם ,איכא
בזה חזקת היתר.״
למה נדון דידן בסדר ,למה אנחנו סומכים על מסל״ת אפ׳ לדין דאורייתא – כי היה כאן חזקת היתר ,הצ׳ולנט היה כשר,
קודם שנפל לכאן נבילה ,ועכשיו רוצים לברר אם נהיה אסור.
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מקשה :האם באמת זה נחשב חזקת היתר? הנבילה תמיד היה אסור – האם נקרא לזה חזקת היתר?
״דהא שורש הדין דחזקה הוא לומר שבכל ספק שנסתפקנו שמא נשתנה דינו של איזה חפץ תפסינן שלא היה
שינוי בדינה ,והוא עומד עדיין בדינו הראשון.״ אם יש חזקת איסור מעמידים דבר על חזקתו .״אבל כאן אין הנדון
לשנות דינו של ההיתר ,אלא הנדון הוא לחוש שנמצא כאן בתערובת זו גם איסור דלא נתבטל ע״י דיהיב
טעמא.״ דין הצ׳ולנט לא נשתנה .זה לא נוגע לחזקת היתר.
״וממילא יהא אסור לאכול גם ההיתר ,כיוון שא״א להפרידו מן האיסור .אבל עצם הספק אם יש כאן גם איסור
או לא״
סיכום דברי רש״י שקפילא מויעל מדין מסל״ת וד׳ המהלכים שנאמרו לבאר שיטתו
רש״י אמר שמסל״ת מיוסד על טעימת קפילא ,הגמ׳ בב״ק קיד אומר שמסל״ת רק מועיל לדינים דרבנן ,ולא לדינים
דאורייתא.
ובזה אמרנו ד׳ מהלכים:
א( טעם הוא דין דרבנן
ב( ט״ז – זה שמסל״ת לא מועיל בדאורייתא הוא רק לעניין עדות.
ג( ש״ך – מסל״ת מועיל לדינים דאורייתא אם מחזקים אותו במילתא דעבידא לגלויי.
ד( ערה״ש – סומכים על מסל״ת אפ׳ לדינים דאורייתא כאשר אין חזקת איסור ,אבל כאשר יש חזקת איסור כמו
בעדות אשה – אז לא נגיד מסל״ת .וכאן ,אין כאן חזקת איסור כי היה סיר בשר כשר – בחזקת כשרות
 .aאך בדה״ש שלל סברא זו ,כי הרי יש כאן תערובת נבילה לפנינו.
מהלך ב׳ בהיתר קפילא :שיטת תוס׳:
נאמנותו נובע מזה שהוא קפילא ,שהוא מומחה .ומאמינים לו על סמך אומן לא ַמ ְרֶﬠה אומנתו .זה רובא דליתא קמן.
היה לנו דיון סמוכין לכך לעניין נאמנות רופאים ,בראשונים מצינו ב׳ גישות כלליות:
א( בעצם לא סומכים על רופאים ,והם לא יודעים מאי קאמר ,ורק בעניין פיקוח נפש ,נסמוך עליהם כי ספק
פיקו״נ לחומרא.
ב( סומכים על ידיעת הרופא ,אך לא מאמינים לו בדר״כ במקצוע של הלכה ,כי הוא לו שומר הלכה.
פוסקי זמננו הציעו שרופאים דזמן הזה באמת יודעים מאי קאמרי – והשאלה הוא רק לעניין נאמנות.
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לפי רש״י שסומכים על מילתא דעבידא לגלויי ,ויש חזקה של אומן לא מרעא אומנתו ,נסמוך על רופאים בזמן הזה.
רשב״א בתוה״ב
ד.א אומר שלא צריכים קפילא .ומדייק כך מ״אמר רבנן בטעמא ,ואמר רבנן בקפילא .״כיוון שבטעמא לא צריך קפילא,
כך גם בגוי ,קפילא הוא רק דוגמא אך לא הכרחי.״
רמב״ם
בית יוסף יורה דעה סימן צח
ומדברי הרמב"ם נראה דעל כל גוי סומכין אף על גב שאינו קפילא
שכתב בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות )ה"ל(
ואם היה בשר בחלב או יין נסך וכו' טועם אותם הגוי וסומכין על פיו אם אמר אין בו טעם או שאמר יש בו
טעם ומטעם רע הוא והרי פגמו הכל מותר והוא שלא יהיה סופו להשביח כמו שאמרנו ע"כ.
הרי שלא הזכיר נחתום אלא גוי סתם
 1ולהעיר שכל זה שייך לדיון ההלכתי בנוגע להחיסונים החדשים שממשלות העולם מנסים להכריח על אזרחיהם ,וייתכן שיהיה כאן נ״מ לעניין
נאמנות הרופאים ,אמנם ייתכן שהתערבות גורמי הממשלה פוגע בזה ,וכדברי רשב״י על ממשלות ,ועיין בתניא פ״א ,ויש פנים לכאן ולכאן
ואמכ״ל.
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ונראה שהוא סובר דקפילא דקאמר תלמודא לאו דוקא אלא אורחא דמילתא נקט או שכל הבא לטעום קרוי
קפילא על שם מה שהוא עושה באותה שעה שהטעימה מלאכת נחתום היא
ונראה עוד שאינו מצריך שיהא מסיח לפי תומו
דאם כן היה לו לכתוב כן בפירוש
ועוד דלישנא דסומכין על פיו משמע שאף על פי שהוא יודע שאיסור תלוי בדבר סומכין עליו.
ונראה לי
•
•

שמאחר שהרמב"ם מיקל בדבר יש לסמוך על סברת התוספות והרשב"א והר"ן דלא מצרכי בקפילא
שיהא מסיח לפי תומו
ובנכרי דלאו קפילא סמכינן ארמב"ם והרשב"א דשרו ביה והרא"ש לא אשכחן דפליג ומיהו נראה
שצריך שיהיה מסיח לפי תומו כיון דלאו קפילא הוא:

קפילא הוא מי שטועם – לא נחתום.
טור בשם הרא״ש
צריכים שניהם –מסל״ת ,וקפילא ,כי אפילו קצת טעם יהיה בעייתי .ייתכן שזהו חומרא לעניין מה נקרא טעם .וייתכן
שרק קפילא יכול להרגיש זאת.
סיכום :ד׳ שיטות בטעימת גוי:
א( רש״י  -סומכים עליו כי מסל״ת
ב( תוס׳ – אומן לא מרעא אומנתו ,והעיקר הוא שצריכים קפילא.
ג( טור בשם רא״ש צריכים קפילא מסל״ת
ד( רמב״ם – לא צריכים מסל״ת ,ולא קפילא.
בב״י :בית יוסף יורה דעה סימן צח
ונראה לי שמאחר שהרמב"ם מיקל בדבר יש לסמוך על סברת התוספות והרשב"א והר"ן דלא מצרכי בקפילא
שיהא מסיח לפי תומו ובנכרי דלאו קפילא סמכינן ארמב"ם והרשב"א דשרו ביה והרא"ש לא אשכחן דפליג
ומיהו נראה שצריך שיהיה מסיח לפי תומו כיון דלאו קפילא הוא:
בשו״ע נראה לפסוק כדעת רש״י – יטעמנו עכו״ם אם אומר שאין בו טעם חלב – וצריך שלא ידע שסומכים עליו.
אם אתה לא יכול למצוא קפילא ,אתה הולך אחר שישים.
הרמ״א שולל קפילא לגמרי
ביסוד שיטת הרמ״א מצינו ג׳ גישות באחרונים:
ביאור א׳ ברמ״א
א( רעק״א אומר שלא סומכים אקפילא כי לא ידעינן אם רש״י צודק ,או אם תוספות צודק .ולכן ,הרמ״א מחמיר.
לפי רש״י ,צריכים מסל״ת .לפי תוס׳ צריכים קפילא – וצריכים לסמוך על מומחיותו .א״כ זה סתירה! אם
הוורט של קפילא הוא שצריכים לדעת אם זה מורגש ,אז צריכים מסל״ת .תוס׳ אומר שהוורט של קפילא הוא
שאומן לא מרעה אומנתו .וא״א שיהיה לך מישהוא שמצד אחד יודע שאתה סומך על מומחיותו ,ומצד שני גם
מסל״ת! זה בלתי אפשרי!
 .aלכ׳ יש ליישב בזה שאתה מאכיל התבשיל גם למסל״ת ,וגם לקפילא .צע״ג אמנם על יישוב זאת.
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פקפוק על מהלך זו:
ייתכן להיות גם מסל״ת ,וגם אומן לא מרעא אומנתיה .ייתכן שהוא טועם לפי תומו ,ובכל זאת הוא מומחה –
הוא לא יודע למה אתה רוצה לדעת אם יש כאן טעם חזיר ,ועכ״ז לא ישקר ,כי לא רוצה שיהרהרו אחריו.
האם מסל״ת הוא בגלל שהוא לא יכול לדעת שאני סומך עליו להלכה ,כי לא אכפת ליה מהלכה? ואולי ,כל
כמה שהוא לא יודע שאני סומך עליו להלכה ,זה בסדר ,או האם מסל״ת הוא שאינו יכול לדעת שאני סומך
עליו בכלל?
הט״ז מבין שאתה יכול להיות אומן לא מרעא אומנתו ,וגם מסל״ת הוא יודע שסומכים עליו ,אך לא יודע שזה
לעניין הלכה .כנראה שזה נגד רעק״א – שאמר דמסל״ת הוא שהגוי סובר שאין נ״מ למה הוא אומר כאן.
ועובדא היה אם רב צבי סבולפסקי שהוא בדק אצל חברה אם המזרונים שלהם היה מכותנה לעניין שאלה
בהלכות נדה ,ואמר שיש לו אלרגיה לכותנה כדי שהם יהיו מסל״ת.
ביאור ב׳ ברמ״א מנחת כהן
ב( מנחת כהן :לא סומכין אקפילא כי בזמן הזה רבו דוברי שקר.
ביאור ג׳ ברמ״א :לבוש
ג( לבוש :בזה״ז א״א לסמוך על טעימה ,כי אין אנו בקיאים בטעם.
 .aבדה״ש מעיר שאפילו אם לא מקבלים הלבוש ,גדר טעימה הוא שצריכים ללעוס ולבלוע ,לא רק
לטעום בפה.
האם אני כאשכנזי יכול לסמוך על ספרדי שפוסק ע״פ שו״ע ,שהספרדי יטעום .אם אומרים שבזה״ז לא בקיאים בטעם,
אז זה לא יועיל .אך אם אומרים סברת רבו דוברי שקר ,יש לסמוך עליו ,כי הוא יהודי בחזקת כשרות.
הרמ״א בסימן צו אמנם משתמע שיש דין טעימת קפילא.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צו סעיף א
צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו ,או שאינו מקונח ,אסור לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך
כדי נטילת מקום ,שהוא כעובי אצבע ,או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר ,שאז מותר בהדחה.
ושם ,השו״ע פוסק שסומכים אטעם ,והרמ״א לא מעיר בכך!
ולפ״ז נראה שהרמ״א סובר שכן סומכים על טעימת ישראל.
זה לא תואם לשיטת הלבוש ,שאין אנו בקיאים בטעם.
בשיעורי הרב ס׳ נ אות ב ,מביא שהפמ״ג צח.כט בשפתי דעת אומר שתמיד מצריכים שישים על פי רש״י בחולין
צח .שטעימה רק מועיל כאשר יש לך שישים גם .צריכים שניהם.
הא דסמכינן אקפילא דוקא בדאיכא שישים .אבל קפילא בלא שישים ,או שישים בלא קפילא ,לא.
כנראה שרש״י סובר שישנן כאן ב׳ דינים.
ביטול ברוב
ביטול בס׳
א״א להאמין לעכו״ם אא״כ יש שיעור שישים גם .זהו בהל׳ תערובת.
אך בב״ח אין שיעור ביטול מיוחד של רוב.
בהל׳ תערובת ישנן ב׳ דינים :דין ביטול ודין טעם .אך בב״ח רק צריכים לדון בטעם ,ולכן הרמ״א לא העיר על שיעור
שישים .לפ״ז הרמ״א חושש לשיטת רש״י שצריכים גם ס׳ וגם טעימה.
מה אם אין לך שישים ,וגוי טועם ואומר שאין כאן טעם איסור?
מח׳ ראשונים:
רמב״ן – בהעדר שישים ,צריכים לומר שיש טעם – רק סומכים אקפילא כאשר מסופק אם יש לך שישים .אך שישים
הוא טוב יותר מספק .אם אין לך שישים ,בטח שיש לך בעיה.
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לפי שו״ע – טעם מכריע – אז אם מצאת טעם ,אפ׳ אם יש שיעור ביטול שישים ,אסור לאכול התבשיל.

ט ע ם כ עיק ר
בדה״שׁ – טעם כעיקר היינו קצת טעם איסור נבלע להיתר.
בדין דאורייתא ,היינו חושבים שטעם צריך להיות בטל ברוב .וא״כ למה נתינת טעם רלוונטי? האם זה דין דאורייתא או
דין דרבנן.
הגמ׳ בחולין קח ובפסחים מד ,ובע״ז – דנים בטעם כעיקר.
מקור הדין
אם טעם כעיקר הוי דין דאור׳ – מה יהיה המקור ,וגם איך ראשונים למדו הגמ׳ לומר איך שטעם כעיקר הוא דאורייתא,
ואיך הוא לאו דאורייתא .מהם המקורות?
א( בב״ח – למרות שיש רוב היתר ,מ״מ אמרינן שהתערובת אסור
 .aגמ׳ שולל זאת כי בב״ח חידוש הוא.
 .bהחידוש הוא לא שב׳ היתרים מצטרפים להיות איסור – כי מצינו דוגמא כזאת בכלאים ג״כ.
 .cגרצ״ש בארץ הצבי כותב שחידוש אומר שזה דבר הסותר את הכלל בהלכה – אך מצינו שיש
דוגמאות כמו בב״ח בתורה שבו מערבים היתר והיתר ,והתערובת הוא אסור.
 .dמצינו כו״כ דוגמאות של העברת טעם :ע״י חום ,דוחקא דסכינא ,חריף ,כבוש ,מליח – בב״ח הוא
חידוש בגלל ששם התורה אמרה כי רק בישול מעביר טעם ,ולא המנגנונים האחרים .אז לומר
שבהלכות תערובת יש לנו דין כבוש כמבושל ,אך בב״ח לא מצינו כזה – זהו חידוש.
 .eלמסקנא לא ברור האם אומרים שבב״ח הוא מקור דטעם כעיקר – טעם כעיקר שייך אצל בב״ח ,אך
קשה לומר כי הוא המקור לטעם כעיקר .אין הכרח לכך.
ב( גיעולי נכרים :זה שיש צורך בהכשר כלים מניח שיש טעם בתוך הסיר :ושהטעם יש לה משמעות.
 .aאך גם כלי מדין הוא חידוש ,בגלל שהוא נטל״פ וגם אינה ראויה לגר ,כי אחרי כ״ד שעות הוא כבר
טעם פגום – ולמה א״כ צריכים להכשיר בכלל ,בא נמתין כ״ד שעות – ואז זה כבר טעם פגום.
 .bבסוף לא ברור אם כלי מדין הוא מקור לטעם כעיקר.
ג( נזיר – משרת ענבים – אם שורה לחם בענבים – זה עדיין אסור ע״פ יסוד טעם כעיקר .זה שיש טעם יין –
ייתכן שמשרת ענבים בא ללמד היתר מצטרף לאיסור – זה מונח אחר שאם אני אוכל כזית של לחם השרוי
ביין חייב ליין אע״פ שלא שתיתי רביעית יין כי ההיתר עצמו מצטרף לאיסור לעניין חיוב מאכלות אסורות.
האם ייתכן שטעם כעיקר דאורייתא – כן .האם ברור? לא אבל יש כמה אפשריות.
ד( ט ע מ ו ו מ מ ש ו -
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סז עמוד א
אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן :כל שטעמו וממשו  -אסור ולוקין עליו ,וזהו כזית בכדי אכילת פרס,
טעמו ולא ממשו  -אסור ואין לוקין עליו ,ואם ריבה טעם לפגם  -מותר.
ב׳ עניינים כלליים שדנים בהם הראשונים כאן:
א( מהו המציאות המתואר בב׳ המקרים? מה אתה אוכל במציאות?
ב( מה מציאות לטעמו ולא ממשו? מה בדיוק אתה אוכל.
ואחרי שבררנו המציאות:
ג( למה יש מלקות לטעמו וממשו ,ולא לטעמו בלי ממשו.
ג׳ דרכים כלליים בחומרת טעם כעיקר
ישנן ו׳ שיטות בנוגע האם טעם כעיקר הוא דאורייתא.
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הו׳ שיטות אפשר להבינם בג׳ דרכים כלליים:
א( טעם כעיקר דאורייתא.
ב( טעם כעיקר דרבנן.
ג( טעם כעיקר לפעמים דאורייתא ,ולפעמים דרבנן.
ו׳ שיטות בטעם כעיקר:
א .רש״י – טעם כעיקר דרבנן
א( רש״י – אם הגמ׳ אומרת לוקין עליו מה זה אומר לעניין האיסור שעכשיו עברת עליו? כאשר אומרים לוקין
עליו ,ברור שדנים גם במכת מרדות – כל מה שנגיד טעמו וממשו ,זה איסור דאורייתא.
כאשר אומרים אין לוקין עליו – זה בדר״כ כי לא עברת על איסור דאורייתא – אלא שזה איסור דרבנן .טעמו
וממשו אומר שעשית איסור ישירות .טעמו ולא ממשו הוא מאכל כשר אם טעם לא כשר ,וזהו טעם כעיקר.
בחולין צח רש״י כותב שטעם כעיקר הוא רק דרבנן .חלב שנימוח ,או חלב שנפל לבשר – אלו הם מקרים לפי
רש״י של טעמו ולא ממשו ,למרות שיש ממש של איסור שנתערב ,רק שא״״א להבחנים.
קשיא א׳ על מהלכו של רש״י:
 oממשות של חלב שנתערב לתערובת הוא טעמו ולא ממשו ,וגם חלב שנפל לבשר נחשב
לטעמו ולא ממשו .זה נגד תוס׳ בע״ז סז :ד״ה אמר רב יוחנן ,ששניהם אומרים שאם
נוזל נתערב אם גוש ,זה נחשב ממשו.
 oיש אחרונים שמציעים שהגירסא ברש״י שגויה .אך רש״י במקומות אחרים הוא די
ברור שנוזל שנבלע לתוך גוש נחשב טעם ולא ממש .הב״י מעיר שפסחים
רש"י מסכת פסחים דף מד עמוד ב
בשר בחלב  -בשר שנתבשל בחלב ,והבשר בעיניה ,אלא שטעם החלב נבלע בו.
רש״י גם אומר שיין הנבלע לתוך לחם הוא טעמו ולא ממשו.
קשיא ב׳ על מהלכו של רש״י
 מוזר שרש״י מביא בב״ח כדוגמא לטעם כעיקר דרבנן .הרי אצל בב״ח טעם כעיקר הואדאורייתא!!
ג׳ יישובים לדברי רש״י
חו״ד
מביא ג׳ הקדמות לתרץ השאלה:
  :1בב״ח הוא רק כאשר נתבשל עד מאב״ד .אך בשר חם שהוא חם ,אך לא מבושל כמאב״ד ,אםהוא בולע חלב ,אין זה בב״ח דאור׳ כי עוד לא נתבשלו יחד.
  :2למרות שבשר בלתי מבושל לא יהיה בב״ח ,עדיין יכול לבלוע טעם ,כי ייתכן להיות בליעתטעם ע״י חום .אז אם שמת חלב קרוב לבשר ,הבשר בולע טעם החלב.
  :3חלב בהיותו נוזל מבשל יותר במהירות מאשר בשר.-

ולפי כל הנ״ל דברי רש״י מובנים :מוכרח שרש״י דן במקרה של בשר חם שעוד לא כמאב״ד,
החלב נפל לתוך הבשר חם ,הבשר שבלע טעם החלב הוא לא בב״ח ,אך הוא עדיין אסור .אך
איסור הבשר הוא רק מדרבנן ,כי יש לו רק טעם איסור ,אך אינו אסור בפ״ע .אמנם ,כיוון
שהחלב נתבשל ,יש לחשוש לבשר בחלב מצד החלב ,וצריך לחשוש שנתן טעם בב״ח לתוך
הבשר .וכיוון שעטם כעיקר דרבנן ,זה רק בעיה מדרבנן .אם היית שותה החלב הנבלע ,זהו בב״ח
דאורייתא .אך אם אתה אוכל הבשר שבלע חלב ,רק איסור דרבנן.
§ רב ליבוביץ׳ סבר שביאור זה יותר מדי מתוחכם.
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חת״ס –
רש״י לא מדבר על איסור בב״ח ,אלא על חלב בהמה טמאה שנפל לתוך בשר ,שם טעם כעיקר דרבנן.
אך כאן עיקר חסר מן הספר!!!
חת״ס בחולין –
למרות שטעם כעיקר דאורייתא בב״ח ,זהו רק כאשר יש ממשות חלב שנכנס לבשר .אך אם רק בליעות נכנסו – אין לך
בו אלא חידושו ,וטעם כעיקר יהיה תחת דינים הכלליים של טעם כעיקר שהם מדרבנן .רש״י לא דן בטעם כעיקר ,אלא
בחלב שנפל לירקות ,והירקות אח״כ נתבשלו אם בשר.
ב .ר״ת – טעם כעיקר דאור׳
ר״ת :טעם כעיקר דאורייתא ,אפ׳ אם אין שם ממשות מעורבת בו .לעומת רש״י שאמר דטעם כעיקר הוא ממשות ,ר״ת
סובר שזה טעם כעיקר בלי ממשות כלל .הגדרת טעם כעיקר הוא שונה מרש״י.
.a

.b

.c
.d

קשה על ר״ת :כאשר רב יוחנן דן בטעמו ולא ממשו ,אומר אין לוקין עליו .א״כ איך טעם כעיקר
דאורייתא? ייתכן שרב יוחנן דן במין במינו .רב יוחנן אומר טעמו ולא ממשו לוקין עליו – זה אומר
שניכר האיסור.
״ממשו״ היינו ניכר.
״לא ממשו״ היינו אינו ניכר.
״טעמו״ היינו בין רוב לשישים.
לפ״ז ״טעם״ אינו טעם ,וממש אינו ״ממש״ .לומדים דברי רבי יוחנן לאו כפשוטם לפי ר״ת ,רבי יוחנן
מחדש טעמו ולא ממשו לומר שעדיין יהיה אסור מדרבנן אף בלי ממשות ,או בגלל שרצה להדגים
מקרה שבו בטח א״א להבחין את האיסור ,״ולא ממשו״ הוא דוגמא טובה לכך ,אך לאו דווקא
שמדברים על לא ממשו.
ר״ש במסכת טבול יום – אומר שטעמו וממשו אומר שהאיסור אינו נימוח ונבלע לתוך התערובת.
תערובת של חתיכות זו בצד זו ,ולכן כל כמה שיש תערובת של חתיכות איסור בכדי אכילת פרס ,אין
ביטול ברוב ברמת דאורייתא.
תכליס ,ר״ת הוא מאד קשה להבין בתוך דברי הגמ׳ אך מסברא ייתכן מאד שיש טעם כעיקר ברמת
דאורייתא.

ג .ר״י מאורליינ״ש – טעם כעיקר דאורייתא ,בלי חיוב מלקות
ב( ר״י מאורליינ״ש – יש מקום לומר טעם כעיקר דאורייתא בלי לומר שדברי רבי יוחנן ״טעמו ולא ממשו״ צריך
לדבר על מין במינו כר״ת .דהיינו אפשר ללמוד דברי רבי יוחנן כפשוטו.
 .aרש״י הבין דברי רבי יוחנן ״אין לוקין עליו״ כפשוטם – ולכן אמר טעם כעיקר דרבנן.
 .bר״ת הבין דברי רבי יוחנן כדן במין במינו ,כי היה קשיא ליה ,ורצה לומר שטעם כעיקר הוא
דאורייתא.
 .cר״י מאורליינ״ש אומר אין לוקין עליו הוא איסור דאורייתא שאין בה מלקות .וזה בגלל שמקור הדין
של טעם כעיקר הוא מגיעולי נכרים – שזה רק מצות עשה – תעבירו באש.
• טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו – כי אתה לא תקבל מלקות רק על טעם .קצת קשה לו
להבין ראשית המשפט – טעמו וממשו לוקין עליו .ר״י מאורליינ״ש אומר שאפילו כזית
בכדי אכילת פרס הוא רק איסור טעם .אז כאשר אומרים טעמו וממשו לוקים עליו ,וזהו
בכדי אכילת פרס – למה? זהו רק איסור טעם ,למה א״כ נקבל מקלות?
• ב׳ דרכים ליישב.
 .1או שהאיסור ניכר בתערובת ,ולכן אינו בטל ,אז כאשר אתה אוכל כזית בכדי
אכילת פרס במקום שניכר האיסור – אין זה תערובת .אז אפילו אם רבה ההיתר
על האיסור ,כיוון שניכר האיסור אתה חייב .אולי זהו דין טעמו וממשו לוקין עליו
– אם לא היה ניכר האיסור – לא היה מקבל מלקות.
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 .2ייתכן שהר״י מאורליינ״ש סובר שכאשר ממשות מעורב בו ,אתה כן מקבל מלקות
– אולי יש חילוק בין טעם שהוא רק טעם – למשל ירקות שנתבשלו אם בשר,
ועכשיו מבשלים אותם בחלב – ואז יש טעם שבו נבלע גוף האיסור כמו חלב
הנימוח .וייתכן שהר״י מאורליינ״ש אומר מגיעולי נכרים שיש דין טעם כעיקר,
ושם רק היה בליעות – שם אין מלקות ,כי זה רק איסור עשה .אבל אם יש
תערובת ,שבו נתערב ממשות – זה יהיה חייב מלקות אפ׳ לדברי ר״י מאורליינ״ש.
שלילת דברי הר״י מאורליינ״ש ע״פ ר״ת
• ר״ת שולל דברי הר״י מאורליינ״ש ,כי מבלי הביט למקור של טעם כעיקר ,אם הוא
דאורייתא ,תהיה חייב מלקות .גיעולי נכרים הוא עשה – אמנם ,הבליעות בתוך הכלים הם
בליעות של איסור ,נבלה הוא לא תעשה ,בהמה טמאה הוא לא תעשה ,ר״ת יגיד ,אל
תאמר שאתה לא מקבל מלקות על טע״כ – טע״כ אינו איסור בפ״ע – הוא מנגנון שבו
מעבירים האיסור – האם איסור זה נכנס לפה שלי – טעם כעיקר אומר שאם טעמתי,
אכלתי איסור .טע״כ אינו דין נפרד שלא מקבלים מלקות עליו ,אלא שטע״כ מגלה שזה
נבלה – ובטח שאתה מתחייב מלקות .זה לא איסור חדש שנקרא טעם – אלא אהדרה
לאיסורה קמא.
 .1בבכורות טו :תורה מלמדת שיש איסור גיזה ועבודה בבכור – מתי אומרים שזה
פרט באיסור לעומת איסור חדש?
 .aכאשר הבכור מקבל מום ,מותר לשוחטו – והתורה אמרה – רק תזבח
ואכלת בשר .תזבח ולא תגוז – ואכלת ולא לכלבים .בשר ולא חלב.
כנראה שאיסור גזיזה בפסולי המוקדשים אפשר להבינו בב׳ דרכים –
שהאיסור לגזוז בכור קיים אפ׳ אחרי שהבכור נפסל ,או שיש איסור גיזה
אפילו במקרה של בכור כשר -עכשיו שקבל מום ,יש עוד איסור גזיזה.
וזהו ״ולא גיזה״ .ר״ת מבין שאצל בכור האיסור גזיזה הוא אותו איסור
שהיה קודם המום .כמו שבהלכות בכורות אומרים אהדריה לאיסורא קמא
– כאן גם אומרים אהדרא לאיסורא קמא .בבכורות זה לא איסור גזיזה
חדש ,זה חלק מהאיסור גזיזה.
 .2ועלינו לעיין איך יגיב הר״י מאורליינ״ש לכך?
 .3האם יש דוגמאות אחרות של אהדרה לאיסורא קמא כך שניישם כלל זו כאן?
סיכום ביניים של הג׳ שיטות הראשונות בטעם כעיקר:
דברנו על שיטות כמה ראשונים בהבנת הגמ׳:
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סז עמוד א
אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן :כל שטעמו וממשו  -אסור ולוקין עליו ,וזהו כזית בכדי אכילת פרס – ,טעמו ולא
ממשו  -אסור ואין לוקין עליו ,ואם ריבה טעם לפגם  -מותר.
-

רש״י אומר שטעם כעיקר הוא איסור דרבנן ,ע״ס אין לוקין עליו.
שיטת ר״ת מובא ברא״ש הוא שטעם כעיקר הוא דאורייתא – לעניין טעמו וממשו ,ר״ת מסביר
שלא מדובר בטעם כעיקר ,אלא טעם דן בתערובת מין במינו .אך טעם כעיקר בטח דאורייתא.
ר״י מאורליינ״ש ,טעם כעיקר אכן הוי דאורייתא ,וגם רבי יוחנן דן במין בשאינו מינו ,ואין
לוקין עליו כי הוא איסור עשה הנלמד מגיעולי נכרים שהוא מצות עשה להעביר באש .לומדים
זאת לא מנזיר ,ולא מבב״ח ,אלא מגיעולי נכרים .טעמו וממשו לוקין עליו – לכ׳ זה ניכר
בתערובת.
 oר״ת יגיב שאם היה דאורייתא ,עדיין תתחייב מלקות ,אפ׳ את״ל שהמקור הוא גיעולי
מדין .זה נראה כמו איסור עשה .אך התורה מלמדנו שטעם כעיקר הוא אדהריה
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לאיסורא קמא .לא משנה איזה איסור יש ,טעם האיסור הוא חלק מהאוכל שאכלת.
איסור טריפה הוא לא רק על ממש של טריפה ,אלא על טעם טריפה.
 oיסוד לזה הוא גמ׳ בכורות טו – יש איסור גיזה ועבודה אצל בכור .אם מקבל מום מותר
לשחטו חוץ למקדש ולאכול ממנו ,מאבד מעמדו – אך התורה אמרה – רק תזבח ואכלת
בשר ,דורשים תזבח ולא תגוז – ואז התורה אמרה א״א לגוז אותו ,אף שמותר לשחטו!
כנראה איסור גיזת פסולי המוקדשים אפשר להבינו בב׳ דרכים.
§ איסור גזיזת בכור נשאר אפ׳ אחר שהוא פסולי המוקדשים – אהדריה
לאיסורה קמא .חוזרים לאיסור ראשון שהיה אפ׳ קודם המום.
§ המהלך הב׳ אמנם:
• הבהמה היה קודש
• אז אבד קדושתו
• ואז אהדרה לאיסורא קמא מדין תזבח ולא תגוז .אע״פ שהבכור נהיה
מותר ,זה רק איסור עשה .ר״ת מבין שאצל בכור איסור גזיזה הוא
האיסור הראשוני של גזיזה – ברגע שהתורה למד אותנו דרשה זו,
מגלה שגיזה הוא חלק מהלאו – כמו שבהלכות בכורות אומרים
אהדריה לאיסורא קמא ,כך גם כאן.
§ וכאן יש חקירה – האם התורה מלמדנו על איסור חדש הנק׳ טעם ,או שהתורה
מגלה שבאמת כל הזמן היה איסור גם על טעם – כמו על גוף הנבילה.
§ ר״שׁ בטבול יום מסביר שיש מלקות על גזיזה אצל פסולי המוקדשים בגלל
שפסולי המוקדשים לא לגמרי מיוסד על אהדריה לאיסורא קמא – אלא
שהפסוק מגלה שאף פעם לא היה היתר גיזה על פסולי המוקדשים .דהיינו,
נקודת מוצא של כל קדשים הוא שאסור לשחוט ,לגזוז – מתזבח לומדים
שדווקא מותר לשוחטו חוץ למקדש .אך האם התורה מלמדת מתזבח שכל דבר
עכשיו מותר ואז צריכים לימוד מיוחד לאהדר לאיסורא קמא ,או אולי תזבח
הוא רק היתר שחיטה חוץ למקדש ,וכל שאר האיסורים במקומותיהם עומדים.
§ עוד מקדה של אהדריה לאיסורא קמא :מלאכה ביום טוב – לעניין אוכל נפש,
מותר לעשות מלאכה – אך אפילו בתוך היתר אוכל נפש מוציאים נכרי ובהמה
– לכם ולא לנכרים ,לכם ולא לבהמה.
• לכן אם צריכים להזמין נכרי לסעודה ,עדיף שלא להזמינו לסעודת
יו״ט כדי שלא יכינו יותר בשבילו .ובשו״ע ס׳ תקיא /תקיב – מבאור
שאסור להכין אוכל לנכרי.
• רב ליבוביץ׳ העיר בהקשר זה שלא טוב הדבר שעושים אצל מקצת
העם שמזמינים נכרים לליל הסדר – כי ליל הסדר דוקא הוא זמן
ליהודים ,זה הזמן לדבר על מסורת שלנו ,מהיכן אנו באים – הקשר
מיוחד שלנו אם הקב״ה בלי הגבלות – זה עניין ליל הסדר .אם אתה
רוצה להזמין אינו יהודי בגלל שהם סקרנים איך היהודים חיים ,או
שר״ל יש נישואי תערובת ,או התבוללות בתוך המשפחה – אל
תעשה זאת בליל הסדר ,ואל תעשה זאת ביו״ט ,ובעצם לא לעשות
זאת אפ׳ בשבת – כי אות היא ביני וביניכם ,אך אם צריכים
ומוכרחים ,אז תזמין אותם בשבת .בשו״ע תקי״ב אם מבשלים לנכרי
או בהמה .אם בשלת על יו״ט לנכרי – האם עברת על איסור מלאכה
– או עברת על לכם – ולא לכלבים ,ולא לנכרים?
 oתוס׳ בביצה כא דן בזה .ע׳ בשושנת עמקים של פמ״ג– אם
עד אחד לקידושין מבשל לנכרים ביו״ט ח״ו – אם זה איסור
לאו ,הוא פסול לעדות .אך אם זה איסור עשה ,כשר לעדות.
פמ״ג מסביר שזה תלוי על אהדריה לאיסורא קמא .אם
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§

אומרים אהדריה לאיסורא קמא ,דווקא חוזר לאיסור
הראשון בתורה ,אם לא אומרים אהדריה לאיסורא קמא ,זה
לא חוזר להקשרו הראשון.
לסכם :רואים אהדריה לאיסורא קמא בהקשרים דלהלן:
• בכור
• טעם כעיקר – מח׳ ר״ת ור״י מאורליינ״ש אם אומרים אהדריה
לאיסורא קמא
 oלפי ר״ת אהדריה
 oלפי ר״י מאורליינ״ש לא אומרים אהדריה.

ד .שיטת הראב״ד
ראב״ד מובא ברשב״א חולין צח :ובאיסור משהו פרק ב ד״ה והני מילי וזהו גם שיטת בעה״מ יג :בדפי הרי״ף – ראב״ד
ובעל המאור מסכימים שבעצם ר״י מאורליינ״ש צודק – ייתכן שאתה לא חייב מלקות על טעם כעיקר ,וזהו בגלל
שלומדים מגיעולי עכו״ם או נזיר אומר שצריכים לימוד כדי ללמוד טעם כעיקר ,בין אם זה ק״ו או בניין אב – מה מצינו
– כאשר לומדים ממקום למקום ,אין עונשים מהדין .אם הלימוד מנזיר – זה ק״ו .מה נזיר שאין איסורו איסור עולם –
ומ״מ אסרה בו טעם כעיקר ,ק״ו לשאר איסורי תורה ,שבו כן יש איסור עולם ויש איסור הנאה .זהו ק״ו – אין עונשים
מן הדין.
 .aמה אם הלימוד הוא מגיעולי כלי מדין – הר״ן בדנרים לב ד״ה תיתי אומר שאין עונשים מן הדין שייך
במה מצינו ג״כ – שייך לבניין אב שהוא כמו מה מצינו .הר״ן בנדרים כותב שכל מקום שלומדים
הלכה ממקום אחד לשני ,בין בק״ו ,בין במה מצינו ,בין בבניין אב – אין עונשים.
 .bהמל״מ בנזירות ב.יז מקשה מר״ן חולין יב בדפי הרי״ף – ששם סובר שכן מקבלים מלקות על טעם
כעיקר אע״פ שלומדים אותו במה מצינו .ייתכן שהר״ן עצמו סותר עצמו ,אבל זה לא יפריע לשיטת
הראב״ד והרשב״א .והסיבה למה לא מקבלים מקלות על טעם כעיקר הוא שלא מקבלים מלקות על
לימוד.
 .cלפי שיטת הראב״ד א״כ ,רב יוחנן אומר כך:
• טעמו וממשו לוקין עליו – אם יש כזית בכדא״פ מקבל מלקות על אכילת כזית איסור – כי
זה איסור עצמו.
• טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו – אם אי אתה אוכל כזית בכדא״פ אתה מקבל איסור טעם
בלי ממשות – ואז לא מקבל מלקות כי רק לומדים איסור זה ממה מצינו.
• בבית הלוי כותב שהראשונים שסוברים שאתה כן לוקה לטעם כעיקר או סוברים שאתה
יכול לקבל מלקות ממשהו שלומדים מבניין אב ,או שאומרים שאתה לא יכול לקבל
מלקות מבניין אב רגיל – איפוא שיש לימוד מאיסור אחד לשני ,אך בגיעולי כלי מדין ,זה
בעצם שונה ,כיוון שהאיסור קאי על כל איסור שבלוע בכלי – בין אם זה טעם נבילה,
טעם טריפה ,טעם יין נסך – כל איסור שיהיה ,רואים אותו כאילו התורה מלדמת איסור
טעם אצל כל איסור .למרות שאין עונשים מהדין ,כאן לא מחדשים עונש מן הדין – אלא
מגדירים גדרי האיסור ,ואיסור זה איסור נבילה אתה מקבל מלקות עליו .ואז מסביר בית
הלוי שהראשונים שאומרים שאתה מקבל מלקות הוא כך .יסוד אין עונשים מן הדין –
איתא בר״י ענגל בספרו בית האוצר שיש י״ב הבנות באין עונשים מן הדין .אך יסוד
הקלאסי הוא שיש ב׳ דרכים:
 .1מהרש״א – אין עונשים מן הדין מיוסד על כך שאיסור חמור לאו דוקא יקבל
כפרה מעונש של איסור קל .קל וחומר הוא שאם אני מקבל מלקות מהאיסור קל,
כ״ש שאני אמור לקבל מלקות על איסור החמור .אך מאן לימא לן שהמלקות
שמעניק כפרה על האיסור קל יועיל לאיסור החמור?
 .aבה״ל מגיב – סברא זו של המהרש״א מועיל לק״ו ,אך לא שייך אצל בניין
אב .בבניין אב ,זה איסור מקביל .אם מלקות קל מספיק לאיסור אחד ,זה
יספיק כפרה למה שנלמד מבניין אב.
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 .2רש״י סנה׳ עג .ד״ה הקישה הוא :איו עונשים מן הדין ,דין הוא ק״ו ,וק״ו תלוי
בשכל אנושי למה יש ללמוד הלכה א׳ מהלכה ב׳ ,וייתכן שיטעה ,ואפשר לפרוך
ק״ו .ולכן א״א לענוש ,כי ייתכן שמישהו יפרוך הק״ו שלך .לפ״ז כל סוג לימוד
שאדם דן מעצמו לא שייך למלקות .אדם יכול לדון מעצמו ק״ו .אך צ״ע לעניין
בניין אב ומה מצינו .אם נאמר שאדם יכול ללמוד מעצמו אז סברת רש״י יגיד
שא״א לקבל מלקות על מה מצינו גם.
 .aבבית האוצר שם מביא בני יששכר ,וכן הרב מטשעבין מביא בשם
האריז״ל על אין עונשים מן הדין – י״ג מדה״ר מקבילים לי״ג מדות
שהתורה נדרשת בהן ,בי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן ,אומרים דבר
הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו ,וכן שתי כתובים המכחישים זה את זה
עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם.
האחרון שבי״ג הרחמים הוא ונקה לא ינקה – זה ב׳ דברים המכחישים זה
את זה .ק״ו תואם לשם א-ל ,ושם א-ל בחסד .אין עונשים מן הדין .ק״ו
מושרש לגמרי ברחמים.
ה .שיטת רבי חיים כהן
רבינו חיים כהן – מצטט שטעמו ולא ממשו לא תמיד אומר אותו דבר .לפעמים טעם כעיקר דאורייתא ,לפעמים טעם
כעיקר דרבנן.
• זה תלוי על כמה אוכל לא כשר נמצא בתוך התערובת .בדר״כ אנו אומרים כזית בכדא״פ לעניין באיזה מהירות
אכלת .האם אכלת כזית האוכל במשך הזמן שזה לוקח לאכול פרס אוכל .כזית בכדי אכילת פרס לומדים מבית
המנוגע – אם אתה בבית המנוגע כדי אכילת פרס חיטין – אתה טמא .לומדים משם שזה המשך זמן ששייך
לעבור על איסור אכילה .בין אם זה למצווה בין אם זה לאיסור .וזה מסביר למה הרבה חבר׳ה בולעים את
המצה במהירות הכי מהיר האפשרי – כי הם סוברים שכדי אכילת פרס הוא משך זמן קצר ביותר – ועכ״ז הם
חושבים שכזית הוא כמות גדולה ביותר .אך הנהגה זו קצת מופרכת ,כי אם הכזיית גדול יותר הכדי אכילת
פרס גדול ביותר הוא ביחס ישר ולא ביחס הפוך.
• רבינו חיים כהן אומר שכדי אכילת פרס אינו משך זמן אלא שיעור כמותי בתערובת .אם יש כמות גדולה יותר
של איסור בתוך ההיתר ,כך שאם אתה אוכל פרס של התערובת שאתה אכלת כזית איסור ,זה טעם כעיקר
גדול ,לא רק שאתה טועם ,אלא גם שאתה אוכל כזית איסור – זה כמות גדולה .זהו הכזית בכדי אכילת פרס
איפוא שטעם כעיקר יהיה דאורייתא – אם יש פח׳ מכזית כמות בכדא״פ זהו טעם כעיקר דרבנן.
• כל כמה שיש אפשרות של אכילת כזית בכדא״פ – היינו אומרים היתר נהפך להיות איסור .דהיינו רבי חיים
כהן אומר שטעם כעיקר דאורייתא ,אך רק כאשר היחס של איסור להיתר הוא כזית בכדא״פ – וגם אומר
שברגע שיש לך כל כך איסור ,אפילו ההיתר נהפך להיות איסור.
• דיון באחרונים – מה יגיד ר״ח אם יש לך פח׳ מכזית בכדא״פ – ואמרנו שטעם כעיקר הוא רק דרבנן .האם זה
רק דרבנן ,או האם חצי שיעור אסור מן התורה – אם אין לך היחס שיהיה כזית בכדא״פ ,האם אומרים שיש
טעם כעיקר על רמת דאורייתא ,רק שאתה לא מקבל מלקות כי יש לו מעמד של חצי שיעור – וזה הסיבה למה
טעמו ולא ממשו אין לוקין עליו .אין לוקין עליו – איסור מן התורה דטעם הוא רק כאשר אתה מגיע להיחס
ההוא .אם אתה לא מגיע ליחס ההוא ,אין איסור מה״ת של טעם .ואז כל איסור טעם הוא דרבנן.
• גר״א מקל
• רעק״א וש״ך מחמירים.
• זה שונה מחנ״נ – בחנ״נ אומרים היתר נהפך להיות איסור .בחנ״נ מתייחסים לכל התערובת כאיסור ,יש לי
חתיכת בשר ,שנבילה נכנס לבשר ,ואז אני מתייחס לכל הבשר כאיסור – נשמע דומה להיתר נהפך להיות
איסר.
• הגמ׳ בחולין קח מלמדת :חלב שנפל לבשר ,הוי חנ״נ ,ובשר זה עכשיו יאסור כל בשר אחר בסיר זה ,כי הוא
תערובת מין במינו .תוס׳ מביא מח׳ האם צריכים חנ״נ בשאר איסורים – האם אומרים חנ״נ לשאר איסורים,
או האם זה דין בב״ח .רבינו אפרים – זה רק שייך לבב״ח .רבינו אפרים – אף בשאר איסורים .וזה מח׳ מחבר
רמ״א נראה סביר לומר דאי אמרינן חנ״נ בשאר איסורים ,אז יש היתר נהפך להיות איסור .כי זה עניין חנ״נ.
אך בשיעורי הרב עו.ב איתא שכיוון שהרמ״א בצח.ח פסק כמו בעלי התוס׳ שאם יש לך מלח או תלבין שבלעו
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•

דם אפשר לבטלם בשישים למרות שאתה לא טועם הדם ,אתה טועם תבלין – עדיין יהיה בטל בשישים – כי
אין האיסור יכול לאסור יותר מן האוסורו .הדם שהוא עיקר האיסור יהיה בטל בס׳ .כנראה שהרמ״א סובר
כר״ת שחנ״נ בשאר איסורים ,וגם שמלח בלוע מדם בטל בס׳ .אז אם טעם כעיקר היה עניין של חנ״נ ,המלח
אף פעם לא יהא בטל .גם אם נאמר חנ״נ – זה יהיה אסור אפ׳ היינו סוחטים טעם איסור מהאוכל .אך בטעם
כעיקר – זה רק אסור כל כמה שהטעם שם .זה לא בהכרח טעם עד שאפשר לסוחטו אוסר.
בתשובת רעק״א ס׳ צב מסביר שרבינו חיים כהן לכ׳ לא מיוסד על חנ״נ ,כי לכ׳ סובר כרוה״פ דלא אמרינן
חנ״נ בשאר איסורים .א״כ ההסבר לשיטתו הוא כפי הגריד״ס:
 .1לא נתכוון לומר דמדין טעם כעיקר נהפך ההיתר להיות האיסור ,אלא ר״ת רק
חידש דין לשיעור כזית הנצרך לחיוב מלקות באוכל למאכלות אסורות .שכדי
להתחייב מלקות באכילת איסור ,לא צריך לאכול כזית של איסור אלא סגי באכילת
כזית אוכל המוטעם מאיסור .שלא חייבה התורה באיסור אכילה אלא על הנאה,
ויש אותה הנאה באכילת כזית אוכל המוטעם מאיסור כמו באכילת איסור עצמו.
 .2דין חנ״נ אין לו קשר להיתר נהפך להיות איסור או טעם כעיקר ,זה דין בשיעור
ביטול – אז כדי לבטל חתיכה אסורה ,צריכים שישים נגד כל החתיכה מבלי היבט
לאם רוב כמות החתיכה הוא מאיסור .וזה מסביר הרמ״א – שאפילו אם חנ״נ
בשאר איסורים מן התורה ,המלח הבלוע מן הדם בטל בשישים בגלל שטעם כעיקר
לא הופך ההיתר לאיסור .אלא מדם חנ״נ ,אתה צריך לבטל כל החתיכה ,אך המלח
לא יהיה חמור יותר מהדם הבלוע בו.
 .3ב׳ ראיות שחנ״נ הוא דין ביטול ולא מיוסד על היתר נהפך לאיסור:
 .aראיה א׳ – חולין צח :אם סוברים שאתה צריך שישים אצל זרוע בשלה,
צריכים שישים נגד העצם ,לא רק כנגד הבשר .למה צריכים ס׳ נגד
העצם? ברור א״כ שהשיעור שישים הוא נגד כל החתיכה ,זה דין בביטול
– שצריכים שישים נגד כל התיכה .זה תערובת איסור והיתר .יש ענין של
ביטול טעם ,ויש עוד עניין של ביטול החפצא הבלוע מאיסור.

ו .ר״י מובא ברשב״א – טעם כעיקר הוא דאורייתא ,לא מקבלים מלקות עליו ,כי הוא חצ״ש.
ג( שיטת הר״י מובא ברשב״א חולין צח:
 .aלמרות שחצי שיעור אסור מה״ת ,לא מקבלים מלקות עליו – רואים טע״כ כאילו הוא חצי שיעור.
ז .רמב״ם
תלוי על כזית בכדא״פ .טעם כעיקר לפעמים דאורייתא ,לפעמים דרבנן .זה הכל תלוי על היחס של התערובת .אם זה
כזית בכדא״פ יהיה דאורייתא פח׳ מכזית בכדא״פ דרבנן – הרמב״ם חלוק מרב חיים כהן בזה שהוא סובר שאתה רק
חייב אם אכלת פרס מלא – דהיינו שאתה צריך לאכול כזית מלא מן האיסור ,ולפ״ז אין עניין היתר נהפך לאיסור .אתה
רק תהיה חייב אם אכלת כזית מן האיסור.
• לפ״ז טעמו וממשו פירושו :כזית בכדי אכילת פרס.
• טעמו ולא ממשו פירושו :כזית שלא בכדי אכילת פרס.
ראינו שיש מח׳ גדולה מה עניין טעם כעיקר ,ואפילו אם אומרים טעם כעיקר דאורייתא ,ב׳ אופנים שבו זה יכול לעבוד:
א( היתר נהפך להיות איסור כדברי ר״ת או ר״ח כהן.
לאידך:
ב( אין דבר כמו היתר נהפך להיות איסור כדברי הרמב״ם.
הרשב״א בחולין צח :מקשה – איך ייתכן דין טעם כעיקר מדאורייתא ,אם מדאורייתא הכל בטל ברוב .הרשב״א מתרץ
שביטול ברוב רק מועיל במקום תערובת – אז אם יש לך ג׳ חתיכות בשר ,שניהם אם הכשר – ואחד שהוא ברור שהוא
חזיר ,אין ביטול ברוב – כי ניכר האיסור ,ואין תערובת .אומר הרשב״א שטעם כעיקר בא להגדיר גדר תערובת :טעם
כיעקר אומר שאפילו דבר שא״א לראות – זה נחשב ניכר האיסור .טע״כ אומר שניכר האיסור הוא לא רק דבר הנראה
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לעיניים ,אלא גם שאפשר להרגישו בטעם ,וזה מפקיע שם התערובת – אז א״א ליישם ביטול ברוב .הרשב״א מביא
ראיה מאיוב שאוכל מוגדר ע״פ טעמו – וזה הפשט ברמב״ם .חיוב מלקות רק אם אכילת כזית האיסור – כי האיסור הוא
עדיין ניכר ,ולא בטל .הרמב״ם אמנם ,רק מחייב אם אכל כזית האיסור ממש – כי האיסור עדיין עצמאי.
אלו שחולקים על הרשב״א לכ׳ יגידו שיאן כאן סתירה .כל החידוש של טעם כעיקר הוא שהוא עוקף ביטול ברוב.
ביטול ברוב הוא כאשר אין טעם.
החילוק בין ר״ח כהן והרמב״ם הוא ששניהם סוברים שהיחס כדי ליצור איסור דאורייתא דטעם כעיקר הוא כזית בתוך
כדי אכילת פרס .אך השאלה הוא – מה אתה צריך לעשות כדי להתחייב מלקות בכך? ר״ח כהן אומר אתה רק צריך
לאכול כזית מהתערובת – ואז אתה חייב מלקות .אמנם לפי הרמב״ם אתה צריך לאכול כזית של האיסור בכדי אכילת
פרס – כי זה הדרך לאכול פרס מהצ׳ולנט .החזו״א בטבול יום ס׳ ג – מביא שלפי הר״מ אם אין כזית בכדי אכילת פרס
תוך התערובת ,ואתה אוכל מהר – כך שאתה יכול לאכול שיעור איסור תוך כדי אכילת פרס באכילה גסה יותר מכמות
פרס של התערובת – האם אומרים שאתה חייב במקרה כזה? מדאורייתא זה בטל ברוב .טעם כעיקר ברמת דאורייתא
אומר שאתה צריך היחס כדי שלא יהיה בטל ,וברגע שיש לך יחס זו ,בטל ברוב.
דיון באחרונים – אם יש כמות של כזית בכדא״פ ,אבל אתה אוכל מתערובת זו פחות מכשיעור זה ,האם עברת על חצ״ש
אסור מה״ת? זה המנחת כהן כותב שאין איסור חצ״ש כאן ,כי חצ״ש הוא שייך רק כאשר אתה אוכל איסור בעין.
מהרלב״ח – זה כן עובר על חצי שיעור.

ט ע ם כ ע י ק ר א צ ל מ י ן ב מ ינ ו
נדון במין במינו ,למה צריכים שיעור ביטול ס׳ במין במינו ,ומה החילוק בין מין במינו למין בשאינו מינו .יש גמ׳
בזבחים דף סח – משנה במסכת חלה – תערובת חטה ואורז ,אם נ״מ להפרשת חלה ,ולמצוות מצה .האם מחשיבים
תערובת זו כחטה ,כאורז? נ״מ להפרשת חלה ולקיום מצוות מצה.
כל כמה שטועם טעם דגן – אתה מקיים מצוות מצה ,רק שצריך להיות כזית דגן בכדא״פ .הגמ׳ אומרת – מכאן טעם
כעיקר .ראשונים אומרים שע״פ רבי חיים כהן היתר נהפך להיות איסור ,האורז הופך להיות מצה – אך לפי הרמב״ם
והרשב״א שאין היתר נהפך להיות איסור – למה האורז יהפך להיות מצה?
ב׳ מהלכים בראשונים:
א( רא״ש הל׳ חלה
 .aירושלמי מלמד שלעניין תערובת חטה ואורז ,החטה גוררת האורז להיות כמוהו .דהיינו שהאורז
מקבל תכונות חטה .גרירה הוא ישות פיזית כך שהאורז נחשב כחיטה .אך הגמ׳ בזבחים אומ׳ שזה דין
בטע״כ .הרא״ש מסביר שאין כאן סתירה .אתה מקיים מצוות מצה בגלל גרירה ,אך זה עדיין מעלה
השאלה ,איך החטיה גוררת האורז אם החיטה בטל ברוב? טע״כ מסביר למה החיטה איננה בטילה.
טע״כ פועל מניעת הביטול ,ואחרי שיש מניעת הביטול ייתכן להיות גרירה .דהיינו שצריכים שניהם.
טע״כ סגי למנוע כאן ביטול ,וברגע שאין ביטול הגרירה גורמת לאורז להיות כמו החיטה – כי זה
מציאות פיזית.
ב( מובא בשם ר״ת
 .aטע״כ עצמו יכול לשוות תערובת חיטה אורז כמצה כשרה .גרירה אמנם מועיל בזה שאחרונים
אומרים שאתה לא יוצא מצה אם אורז כי אין זה דגן .וגם בגלל שאינו בא לידי חימוץ .רק חמשת מיני
דגן באים לידי חימוץ אם משהו חטה ע״פ הלכה ,אך לא בא לידי חימוץ באופן פרקטי זה גם בעיה.
כל שבא לידי חימוץ יוצא בא ידי חיוב אכילת מצה .מצוות מצה ואיסור חמץ קשורים זה לזה .רק מה
ששייך לאיסור חמץ שייך למצוות מצה .טע״כ מעניק לאורז מעמד הלכתי .אך עדיין צריכים גרירה,
כי גרירה נותן לה מציאות.
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איך פוסקים לעניין טעם כעיקר?
שו״ע מחמיר שטע״כ דאורייתא .נ״מ לעניין ספק – אם יש ספק שישים מבשא״מ ,הוכלים לחומרא .א״כ צ״ל איך
מגדירים מב״מ מול מבשא״מ?
במנחות כב נחקלו רבי יהודה ורבנן האם מב״מ בטל בכלל.
לפי רבי יהודה ,מין במינו אסור במשהו ,אין שיעור ביטול .רבנן אמרי מב״מ קל יותר ממבשא״מ ,כי מב״מ בטל ברוב
מדאור׳ ושישים הוא רק נצרך מדרבנן .אע״פ שיש צורך בשישים גם במב״מ ,וגם מבשא״מ ,מ״מ לעניין מבשא״מ,
צריכים ס׳ דאו׳ ,במבשא״מ שישים הוא רק דרבנן .לכן ספק ס׳ מב״מ ,אפשר להקל ,כי ספק דרבנן לקולא.
השו״ע בסעיף ג מביא דברי הרשב״א שאפ׳ במקרה של מב״מ ששם ספק שישים – בד״א כשנשפך – אבל אם הוא
לפנינו וא״א לעמוד על שיעורו אע״פ שהוא מאיסורים של דבריהם אסור.
מביא מרשב״א שאפ׳ במקרה של מב״מ ,והיינו חושבים להקל יש מקרים שבו אי אתה מקיל .יש מקרים שבו לא
יודעים לשער בדיוק – רק ב ִנְשַפך כאשר א״א לשער אומרים ספק.
ש״ך ס״ק ט – א״א לשער אינו ספק ,כי זה ספק מחמת חסרון ידיעה – שאינו נחשב ספק.
ש"ך יורה דעה סימן צח ס"ק ט
והטעם כתבו הפוסקים דספק התלוי בחסרון ידיעה לא מיקרי ספק דדעת שוטים הוא זה משא"כ ברישא דבא
הספק מכח שנשפך
והר"ן כ' משום דבדבר שא"א לעמוד עליו אי אזלינן לקולא יהיו כל האיסורים בספק וכל א' ישער במה שנראה
בעיניו ולפיכך באו חכמים להשוות מדותיהן אבל במה שאינו בא אלא באקראי בעלמא כגון שנשפך וכה"ג
אזלינן לקולא ע"כ:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צח
סעיף א
איסור שנתערב בהיתר מין בשאינו מינו ,כגון ֵחֶלב שנתערב בבשר ,יטעמנו נכרי ,אם אומר שאין בו טעם חלב
או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום ,מותר .והוא שלא יהא סופו להשביח .וצריך שלא ידע שסומכין עליו.
ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו ,משערינן בס' .וכן אם הוא מין במינו ,כיון דליכא למיקם אטעמא ,משערים
בס'.
ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עו"ג ,ומשערין הכל בס'( )באגור ותשובת מהר"מ פדואה סימן ע"ט ושאר אחרונים ).
סעיף ב
אם נתערב מין במינו ונשפך ,בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אם נודע שהיה רובו היתר ,מותר .ואם לא
נודע שהיה רובו היתר ,אסור.
הגה :ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא ,אם הוא שוה הוי מין במינו .אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או
לא )ב"י בשם האגור וכן הוא בהגהות ש"ד סי' ל"ט(.
אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אפי' נודע שהיה רובו היתר ,אסור.
ואם נתערב במינו ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,ונודע שהיה רובו היתר ממינו,
רואין את שאינו מינו כאלו אינו ,והשאר ,מינו רבה עליו ומבטלו .
סעיף ג
במה דברים אמורים ,כשנשפך .אבל איסור שנתערב בהיתר ,והוא לפנינו ,ואי אפשר לעמוד על שיעורו ,אף על
פי שהוא מאיסורים של דבריהם ,אסור.
לאור סעיף ג ,החילוק בין מין במינו למין בשאינו מינו הוא מאד קטן .מין בשאינו מינו בטל בשישים דאורייתא ,מין
במינו בטל ברוב מדאורייתא ,א״כ זה נ״מ גדול אם מדובר במין במינו או מין בשאינו מינו – אך ברגע שלומדים סעיף ג,
לומדים שברוב מקרי ספק – נחמיר אפ׳ על מין במינו .רק במקרה הנדיר של נשפך נקיל על מין במינו –.זה שמין במינו
רק מצריך שישים מדרבנן אינו נ״מ כ״כ גדול ,כי הוא רק שייך במקום נשפך וכד׳.
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אז כמעט אין נ״מ להלכה בין מין במינו למין בשאינו מינו .בכל מקום נחמיר חוץ מנשפך.
אם מין במינו בעצם בטל ברוב – למה החמירו רבנן על שישים?
ב׳ מהלכים כלליים:
א( רא״ש
 .aג ז ר י ה מ י ן ב מ י נ ו א ט ו מ י ן ב ש א י נ ו מ י נ ו
 .iזה מאד מובן אם אומרים טעם כעיקר דאורייתא ,ולכן הצורך בס׳ במבשא״מ הוא דאו׳ ,ולכן
מובן למה נרצה לגזור מב״מ אטו מין בשאינו מינו.
 .iiאך אם נסבור כרמב״ם קשה לומר שנעשה גזירה כזה אם מבשא״מ הוא בעצם דרבנן.
 .iiiא״כ מהלכו של הרא״ש מועיל רק ע״פ השיטה שמבשא״מ צריך ס׳ דאו׳ ,כי טע״כ דאו׳ .אך
אם סוברים טע״כ דרבנן – או שהוא לפעמים דאורייתא ,ולפעמים דרבנן – אז למה נגזור.
למה החליטו דרבנן שבמ״מ בשישים?
ב( רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות טו.ד
 .aמטרת ביטול הוא ליצור העדר חשיבות:
 .iולכן ישנן מושגים כמו בריה ,חהר״ל ,דבר שבמניין יש דברים שחשובים מדי להבטל .עניין
ביטול הוא נאבד האיסור בעוצם מיעוטו.
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ד
נפל חלב כליות לחלב האליה ונמוח הכל ,אם היה חלב האליה כשנים בחלב הכליות הרי הכל מותר מן התורה,
אפילו חתיכת נבלה שנתערבה בשתי חתיכות של שחוטה הכל מותר מן התורה ,אבל מדברי סופרים הכל אסור
עד שיאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו ולא יהיה דבר חשוב שעינו עומדת כמו שיתבאר.
אם יש אמנם כמות חשובה של האיסור ,מובן למה רבנן יגידו שאינו בטל .אין זה גזירה אטו מבשא״מ ,אלא במין במינו
עצמו .אמת שמדאורייתא יהיה בטל ברוב ,אמנם רבנן הצריכו אפ׳ פחות חשיבות לדבר האסור .אומרים שיש סייג גדר
אחר מעל המין במינו הרגיל.

גדר מין :ט ע ם או ש ם?
הגדרת מין במינו מול מין בשיאנו מינו – עיין בע״ז סו – ואז נבין דברי הש״ך.
הגמ׳ דנה במקרים שבהם מב״מ הוא חמור יותר ממבשא״מ .אנו באים לבעיה זו בהנחה שמין במינו בטל ברוב ,והוא
יותר קל .מבשא״מ יותר חמור .הגמ׳ בע״ז בא ממבט הפוך .מב״מ יותר חמור ,כי הוא או בשיטות רבי יהודה שמין במינו
במשהו או שדנים באיסורים שונים כמו תרומה או ערלה שאינם בטלים בס׳ או יין נסך שאסור במשהו.
בגמ׳ זו ,דנים במב״מ שיותר חמור ממבשא״מ .יין נסך אסור במשהו .המשנה אומרת שזה רק אסור במשהו במין במינו.
במין בשאינו מינו בטל בשישים .לפי רבי יהודה ,כל מה שמין במינו אסור במשהו .במין בשאינו מינו ,בטל בס׳.
שם הגמ׳ מביאה מח׳ ,איך מגדירים מין במינו מול מין בשאינו מינו.
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סו עמוד א
חמרא עתיקא בענבי  -דברי הכל בנותן טעם; חמרא חדתא בענבי -
אביי אמר :במשהו,
ורבא אמר :בנותן טעם.
אביי אמר במשהו ,בתר טעמא אזלינן ,אידי ואידי חד טעמא הוא ,דהוה ליה מין במינו ,ומין במינו במשהו;
ורבא אמר בנותן טעם ,בתר שמא אזלינן ,והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד ,וה"ל מין בשאינו מינו ,ומין
בשאינו מינו בנ"ט.
תנן :יין נסך שנפל ע"ג ענבים כו'; קס"ד חמרא חדתא בענבי ,מאי לאו בנ"ט! לא ,במשהו .הא מדקתני סיפא ,זה
הכלל :כל שבהנאתו בנותן טעם  -אסור ,כל שאין בהנאתו בנותן טעם  -מותר ,מכלל דבנותן טעם עסקינן!
ואביי? מתניתין  -בחמרא עתיקא בענבי.
*
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חלא דחמרא וחלא דשיכרא ,וחמירא דחיטי וחמירא דשערי -

•

•

• אביי אמר :בנותן טעם ,בתר טעמא אזלינן ,והאי טעמא לחוד והאי טעמא לחוד ,והוה ליה מין
בשאינו מינו ,ומין בשאינו מינו בנותן טעם;
• ו ר ב א א מ ר  :ב מ ש ה ו  ,ב ת ר ש מ א א ז ל י נ ן  ,ו ה א י ח ל א מ י ק ר י ו ה א י ח ל א מ י ק רי ,והאי חמירא מיקרי
והאי חמירא מיקרי ,וה"ל מין במינו ,וכל מין במינו במשהו.
אמר אביי :מנא אמינא לה דבתר טעמא אזלינן? דתניא :תבלין ב' וג' שמות והן מין אחד או מין ג' -
אסורין ומצטרפין ,ואמר חזקיה :הכא במיני מתיקה עסקינן ,הואיל וראוין למתק בהן את הקדירה; אי
אמרת בשלמא בתר טעמא אזלינן ,כולי חד טעמא הוא ,אלא אי אמרת בתר שמא אזלינן ,האי שמא
לחוד והאי שמא לחוד.
ורבא אמר לך :הא מני? ר"מ היא; דתניא ,רבי יהודה אומר משום רבי מאיר :מנין לכל איסורין
שבתורה שמצטרפין זה עם זה? שנאמר :לא תאכל כל תועבה ,כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל.
חלא לגו חמרא  -דברי הכל בנותן טעם; חמרא לגו חלא  -אביי אמר :במשהו ,ורבא אמר :בנותן טעם.
אביי אמר במשהו,

אביי :מין במינו הוא דין בטעם
רבא :מין במינו הוא דין בשם
בדר״כ פוסקים כרבא .אמנם שם הגמ׳ דן דווקא במקרים מיוחדים ,אך אינו דן בתערובות רגילות .אפילו אם נפסוק
כרבא שם ,האם נגיד שמין במינו הוא דין בשם בהל׳ תערובת.
כל הנ״מ הוא במקרה של ספק אם יש שישים ,ודוקא בספק נשפך – ששם צריכים לדעת אם הוא מין באינו מינו והצורך
בשישים הוא דאורייתא ,או מין במינו ,והצורך בס׳ הוא רק דרבנן.
שיטת הרמ״א
רמ״א כאן בסעיף ב פוסק ״ולעניין מין במינו אזלינן בתר שמא – לא אזלינן בתר טעמא.״ הב״י מעיר שזה מדברי
המרדכי שפוסק כך גם ,שאזלינן בתר שמא ,ולא טעמא .וזה כדברי רבא בע״ז סו.
ש״ך ורוב אחרונים נגד הרמ״א
אמנם צ״ע ,שהרי הש״ך בס״ק ו מעיר שקשה לפסוק כדברי רבא .כאשר דנים באיסור דרבנן כמו ביטול יין נסך ,מילא
נפסוק בתר שמא .אך כאן אנו לא כזה מוטרדים במה נחשב כמינו או אינו מינו ע״פ הלכה .מה שמשמעותי בהלכות
תערובת זה טעם – טעם כעיקר .אז אם נגיד שמין בשאינו מינו בשישים ברמת דאורייתא ,ומין במינו ברוב ,מין במינו
בשישים בגלל שטעם כעיקר – כאשר יש לך מין בשאינו מינו ,יש לך טעם איסור .כל הדין הוא בטעם.
השאלה כאן הוא האם נטעום בכך חזיר או לא! ואם אטעום האיסור ,יש כאן בעיה של טעם כעיקר.
הש״ך מעיר שכאשר אין זה דין בטעם כמו אצל תרומה או ערלה כאשר יש שיעור ביטול של אחד במאה ,או אחד
במאתיים ,שם תינח לומר שזה דין בטעם .אך אין זה הדיון כאן – כאן דנים בטעם .אז בלתי הגיוני לומר שזה דין בשם.
רק בשיטת רבי יהודה ,שמין במינו אסור במשהו ,שם הגיוני לומר שנלך בתר שם.
פמ״ג מביא שכל האחרונים מסכימים לדברי הש״ך – שלא הגיוני להתעלם מטעם.
אמנם ,הש״ך מניח שכל הדיון לעניין תרומה וערלה אינו עניין לטעם .וזה בגלל שתרומה בטל במאה אחד .אך מפרשי
הרמב״ם במאכלות אסורות טו.ל מניחים ששיטת הרמב״ם הוא ששישים הוא גורם אוטומטי לבטל הטעם .ברגע שיש
שישים ,נעלם טעם האיסור .אכן חך רגיש יוכל לטעום טעם אפ׳ בשיעור של שישים ,אמנם יש להניח ששישים מסיר
מספיק טעם באיסורים רגילים – אך בתרומה וערלה ,זה חומרא בנתינת טעם – טעם עד מאה.
הש״ך לא מבין כך – הוא אומר שיש שיעור ביטול מאה או מאתיים הבלתי קשור לטעם .ושם נאמר שזה קשור לשם
ולא לטעם .אך כאשר ההלכה תלוי בטעם אין לומר שגדר במין תלוי בשם.

21

ב״ה
ד׳ יישובים לדברי הרמ״א ע״י האחרונים
ט״ז
עיין בט״ז בדף האחרון שמגן על דברי הרמ״א – מביא דהקשו על רמ״א – אומר שזה אף פעם לא קורה שישנן שתי
דברים שנקראים באותו שם ,ויש להם טעם לגמרי הפוך אחד לשני .אלא בהכרח ,ששני דברים אם אותו שם יש להם
טעם עכ״פ דומה .אומר הט״ז שלפי הרמ״א מכיוון שהטעמים הם כה דומים אחד לשני ,אע״פ שאינם חד ממש בטעמם,
מזה שיש להם אותו שם אתה יכול ללמוד שיש דין ביטול עכ״פ מדאורייתא .התורה יסמוך על רוב כאשר החילוק הוא
כזה קטן שלא ישפיע על הטעם.
לפ״ז הרמ״א הוא הרבה יותר מובן מדברי הש״ך – כאשר יש לב׳ דברים אותו שם החילוק בטעם הוא מאד קלוש ,וכך
שניהם יהיו בטלים .למשל ,חזה עוף וכנף עוף הם נחשבים מין במינו למרות שיש חילוק דק בטעמם – לכן הב״י נקט
בשר עוף ובשר בהמה כדוגמאות של שמות מחולקים ,כי יש להם טעמים דומים – להראות שיסוד הדיון הוא שכאשר
יש טעם דומה ,אך שם אחר ,יש לנו הדיון של שם אחד או שתי שמות .כך הט״ז מגן על הרמ״א.
פלתי בס״ק ד
מציע שכל יסוד הגנת הט״ז על הרמ״א הוא שטעם הוא אבן הבוחן האמיתי – הש״ך עדיין יגיד אם אין להם טעם דומה
זה מין בשיאנו מינו ונצריך שישים ברמת דאורייתא – הרמ״א יגיד שרק צריכים רוב ברמת דאורייתא – כי הטעם הוא
רק קצת שונה – וזה בגלל שיש להם אותו שם.
מקור לטעם כעיקר הוא משרת ענבים .משרת ענבים היינו לחם השרוי ביין .לחם ויין הם לגמרי שונים ,הן בטעמם ,הן
בשמם .א״כ כל הדין דטעם כעיקר מיסוד על מקרה של שם שונה ,וטעם שונה .אז כאשר דברים חלוקים רק בטעמם
ולא בשמם ,אז אין חידוש של טעם כעיקר.
טעם כעיקר הוא חידוש גדול ,ואין לך בו אלא חידושו ,רק אפשר ליישם טעם כעיקר במקום שדומה לדין הבסיסי
בתורה .וזהו כל מקרא .אך זה גם סברא ומאד הגיוני גם לומר כן.
אם יש להם שם אחד ,נחשוב אותם מן במינו – ברגע שהם מתערבים קודם שיש העברת טעם יש כבר ביטול ברוב ,כי
בליעת איסור בהיתר בא קודם נתינת טעם .הביטול ברוב מתרחש קודם נתינת טעם.
הפלתי מניח שקודם כל תערובת אתה צריך להסתכל בשם ,ולא בטעם .כי טעם רק שייך אם אחד משפיע על השני .אך
הפלתי מסיק שיש להחמיר לדברי הש״ך ,כי רוב אחרונים פוסקים כוותיה .אך כיוון שרש״י ורמב״ם ס״ל דטע״כ דרבנן,
כאשר יש עוד סניף להקל ,נסמוך על הרמ״א שאם שם האיסור ושם ההיתר דומים ,נקרא לזה מב״מ למרות שיש להם
טעם שונה ,ומקום שנשפך ואין ידוע אם היה שישים ,יש להכשיר ברוב.
הוא שולל הרמ״א להלכה ,אך לא לגמרי ,כיוון שסומכים עליו כסניף להקל ,וזה בגלל שכל החילוק בין מין במינו ומין
באינו מינו מניח שעטם כעיקר דאורייתא ,וחלק חשוב של הראשונים סוברים לא כך.
הגנת הגרי״ד על הרמ״א
עיין בשיעורי הרב עה.א/ב/ג – ישנן ב׳ דרכים להבין ביטול בשישים במבשא״מ.
א( האיסור עצמו בטל ברוב ,אך כל זמן שאתה יכול לטעום יאסור מדין טע״כ פקע האיסור ,אך יש איסור נוסף
הנקרא טעם .ביטול מתרחש ברוב ,וטעם יוצר בעיה חדשה .שישים מסיר מציאות של טעם .ברגע שאין לי
מציאות של טעם ,אני יכול לסמוך על הביטול שהיה לי קודם.
או
ב( ייתכן שלע׳ מבשא״מ ,רוב אינו מספיק ,מצריכים שישים .כאשר יש טעם צריכים רוב מוחלט .זהו כעין הגמ׳
בסנהד׳ לב בדיני נפשות מטין על פי שנים לחוב .רוב רגיל אינו מספיק ,צריכים רוב מוחלט .אז אולי כאן
צריכים רוב מוחלט .אין זה דין פרקטי בהסרת הטעם ,אלא ביטול האיסור הטכני אף לא מתרחש אא״כ יש לך
רוב מוחלט.
וזהו המח׳ ש״ך ורמ״א – הש״ך מבין באופן הא׳ שכל כמה שיש שם טעם במציאות יש לך בעיה ,אז אתה צריך להסיר
הטעם במציאות .אז אתה לא יכול להסתכל בשם להגדיר מה זה מינו ,אתה צריך להסתכל בטעם להגדיר מינו ,כי אתה
צריך להסיר הטעם.
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אך הרמ״א מבין כצד הב׳ שצריכים ס׳ מדין ביטול ברוב מוחלט – וצורך זו ברוב מוחלט שמסיר אפילו טעם שייך למין
בשאינו מינו – שהוא עצמו הוי דין בשם .זה שאתה יכול לטעום האיסור אינו רלוונטי – כי הטעם אינו אוסר ,אלא
כשיש לך תערובת מין בשינו מינו ,אתה צריך רוב מוחלט שיכול להסיר טעם .אך כיוון שיש שם אחד ,זה נחשב
תערובת מין במינו ,ולכן רק צריכים רוב רגיל ולא רוב מוחלט.
כמה רוב אתה צריך? סוג הרוב שיסיר טעם.
לפ״ז הרגי״ד מנסה להסביר עוד כמה שיטות בלתי מובנות בהלכות תערובות .השו״ע בצח.ב מצטט דברי הרשב״א:
סעיף ב
אם נתערב מין במינו ונשפך ,בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אם נודע שהיה רובו היתר ,מותר.
ואם לא נודע שהיה רובו היתר ,אסור.
הגה :ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא ,אם הוא שוה הוי מין במינו .אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא
שוה או לא )ב"י בשם האגור וכן הוא בהגהות ש"ד סי' ל"ט(.
אבל אם נתערב בשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,אפי' נודע שהיה רובו
היתר ,אסור.
ואם נתערב במינו ובשאינו מינו ונשפך בענין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו ,ונודע שהיה רובו היתר
ממינו ,רואין את שאינו מינו כאלו אינו ,והשאר ,מינו רבה עליו ומבטלו.
הרשב״א לומד קולת נשפך מגמ׳ חולין ק :ששם הגמ׳ דנה בשיטת רבי יהודה ,ססובר מין במינו אסור במשהו – מה אם
יש לך תערובת מינו ואינו מינו – סלק את מינו כמי שאינו ,ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.
הרשב״א ממשיך שיטת רבי יהודה אפילו לרבנן דסברי שמין במינו יותר קל ,ואומר ,שיש להקל מסלקים את היותר
חמור ,מסתכלים על התערובת כאילו הוא באופן הכי קל ,המין במינו ,עכשיו זה בטל ,ואז אתה יכול להכניס את השאינו
מינו ,והכל בסדר.
הרשב״א ממשיך דברי הגמ׳ בשיטת רבי יהודה ששם אפשר לסלק דבר היותר החמור – שהוא המין במינו ,ואומרים
שהמין בשאינו מינו בטל .הרשב״א מיישם אותו היגיון של סלק לשיטת רבנן.
הבעיה בזה הוא ,שבמקרה דגמרא ,אין נתינת טעם .לפי רבי יהודה מין במינו אוסר במשהו .וכיוון ששם כל הדיון הוא
סביב מציאות הלכתית ,אפשר ליישם היגיון הלכתית כמו סלק ,אך בנד״ד ,זה שאתה צריך שישים במבשא״מ ,הוא על
סמך נתינת טעם .אז איך אפשר לומר סלק את מינו אם האיסור באמת מעניק טעם להיתר .אם אני טועם האיסור
בירקות שלי ,איך ייתכן לומר סלק!?
גרי״ד ע״פ כל הנ״ל ,מובן שיטת הרשב״א .עניין סלק את מינו הוא ,שאתה יכול לומר שאם יש כבר ביטול איסור
מתערובת אחרת ,אז הביטול ההוא יועיל אפילו בתערובת זה .במקרה דגמ׳ כבר היה ביטול האיסור במבשא״מ – וביטול
הזה שייך אפילו לעניין מינו .רבי יהודה רק אומר מב״מ במשהו כאשר אין ביטול קודם .אך אם האיסור כבר בטל בגלל
תערובת אחרת של מבשא״מ אף רבי יהודה יודה שזה מועיל למב״מ.
הרשב״א אז ממשיך יסוד זה לומר שאם האיסור נתבטל ברוב מינו ,ביטול זה שייך גם לשאינו מינו.
ולמרות שאני מרגיש טעם איסור אין זה נוגע ,כי הצורך בישישים הוא כפי דברי הרמ״א רק דין בכמה ביטול צריכים.
אך כאן כבר יש לנו ביטול קודם .הצורך בשישים אינו תלוי על מציאות ,אלא על רוב מוחלט שכאשר יש לך תערובת
של מין בשאינו מינו ,אתה צריך רוב מוחלט .אבל כאן כבר היה תערובת מין במינו ,נתבטל ברוב ,ורק אחר כך נתערב
בשאינו מינו.
אז הלומדוס הנ״ל מסביר גם דברי הרמ״א ,גם סברת הרשב״יא.
עוד מסביר דברי הרמ״״א בצח.ח
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צח
הגה :כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים בששים ,מלבד חמץ בפסח ויין נסך ,כאשר נתבאר
בהלכותיהם )טור( ובלבד שהאיסור אינו נותן טעם בקדירה ,אבל אם נותן טעם באותה קדירה ,והוא אסור מצד
עצמו ,אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא ,אם אסורים
מחמת עצמן אינן בטילים בששים )בארוך כלל כ"ה וע"ל סוף סימן ק"ה(.

23

ב״ה
ש"ך יורה דעה סימן צח ס"ק כט
כט )פמ"ג( אפי' באלף לא בטיל כו'  -וכתב באו"ה כלל כ"ה דהיינו מדרבנן וכתב עוד שם בסוף הכלל דאם אינו
ידוע אם מרגישים טעמו או לא מתיר בכה"ג בא"ז גם עתה להאכילו לעובד כוכבים מסל"ת ע"כ:
פרי מגדים יורה דעה שפתי דעת סימן צח ס"ק כט
(כט( אפילו באלף .עש"ך .והפר"ח אות כ"ה משמע דחולק .ובמנחת כהן הביא דעות בזה ולהר"ן ]פג"ה לה ב[
הוה ד"ת .וה"ה בשאר דברים ביותר מס' אי נרגש טעמו תלוי בפלוגתא זו .ומ"ש להתיר עובד כוכבים מסל"ת
יש לעיין א"כ כל איסורין דרבנן אמאי לא סמכינן אעובד כוכבים בזמן הזה .ונראה דחוששין לסברת רש"י ג"כ
ופחות מס' לא מתירין ואף בקדירה באיסור דרבנן אין נוהגין בטעימת קפילא:
מהו נקודת המח׳ בין או״ה והר״ן? למה האו״ה יגיד שזה בטל בשישים למרות שאני יכול לטועמו ,ואילו הר״ן יגיד
שאינו בטל מדין תורה!
הר״ן סובר כפי הביאור בש״ך – ביטול צריך להסיר הטעם במציאות.
ואילו האו״ה סבור שס׳ הוא דין ביטול אם רוב מוחלט וא״כ אף פעם לא צריכים יותר מס׳.
ייתכן לומר שס׳ הוא דין ברוב מוחלט ,ועכ״ז צריך להיות כזה רוב מוחלט שמסיר הטעם.
אך ליישב שיטת האו״ה יש לומר שהוא סובר שזה דין ברוב מוחלט גרידא.
ייתכן שזה גם מסביר דברי רש״י בדף צח .ד״ה בשישים
רש"י מסכת חולין דף צח עמוד א
בס'  -היכא דבדקניה ולא יהיב טעמא אי נמי ליכא למיקם אטעמא כגון מין ומינו אבל היכא דבדקניה ויהיב
טעמא לעולם טעמא לא בטיל כדאמר בכמה דוכתין ולקמן /חולין) /דף צט( נמי אמרינן יש בהן בנותן טעם בין
שיש להעלות במאה ואחד ובין שאין כו' אסור וכי לא יהיב טעמא בעינן ששים לבטוליה כדלקמן דקתני אין
בהן בנ"ט בין שיש להעלות כו' מותר דאמרינן אין בהן להעלות בק"א אלא במאי לאו בששים אלמא כי לא
יהיב טעמא נמי בעינן ששים למר ומאה למר.
למה צריכים גם שישים ולא רק טעם? ייתכן שרש״י סובר שהסרת טעם אינו מספיק ,אלא גם צריכים רוב מוחלט.
אנו אמרנו שלרמ״א רק צריכים רוב המוחלט .ייתכן שלרש״י גם צריכים ביטול הטעם במציאות ,וגם צריכים רוב
מוחלט.
מהלך הנ״ל גם מסביר שיטה בש״ך קט.י – שם מביא שלפי המהרא״י שיבש ביבש מין בשאינו מינו צריך ס׳ מה״ת .הרי
ביבש ביבש אין נתינת טעם! אז מהיכ״ת שצריך שישים לבטל יבש ביבש? מדין טעם זה נשמע מופרך לגמרי .אך אם
נאמר שביטול הוא דין ברוב מוחלט לכל מין בשאינו מינו – אפ׳ יבש ביבש .והש״ך חולק על כך כיוון דלשיטתיה אזיל.
מטרת שישים הוא הסרת טעם באופן פרקטי – שלא הגיוני לתערובת יבש ביבש – כי אין טעם.
בשיעורי הרב שם אות ג׳ מציע שהש״ך והרמ״א גם יחלוק על השאלה האם צריכים ידיעת התערובת כדי שהביטול
יחול.
הש״ך שסובר שזה דין במציאות יחשוב שידיעת התערובת אינו מעלה ואינו מוריד ,ואילו הרמ״א יגיד שזה מנגנון
הלכתי ,אז ייתכן שרק ידיעת התערובת משפיע על כך.
יישוב האג״מ לדברי הרמ״א
עיין אג״מ יו״ד א.מג.ג
אג״מ אומר שמח׳ אביי ורבא הוא בדין טע״כ.
לפי אביי ,טעם אינו בטל כי נחשב כאילו אף פעם לא נתערב ,וזה נשאר אסור כמו שהיה .לדידו ,זה שיש להם אותו שם
לא רלוונטי ,כי טע״כ במקומו עומד.
ואילו רבא סובר שהטעם נחשב כנתערב ,ולכן שייך לביטול ברוב .אך כיוון שאתה יכול לטועמו עדיין שמו עליו – אז
באמת ,יש ביטול רק שיש טעם איסור הפוגע בפעולת הביטול.
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המנגנון דטעם כעיקר לפי רבא הוא שכבר היה ביטול ,רק כיוון שאתה עדיין יכול להרגיש טעם ,עדיין שמו עליו .אם
יש לו אותו שם כמו מה שנתערב בו ,אז אין בעיה – וממילא אתה הולך אל הביטול ברוב.

ש יע ור פליט ת א יס ור
עד כאן דברנו על ביטול בס׳ וההבדל בין מב״מ למבשא״מ ,איך ששניהם צריכים ס׳ ,מבשא״מ בעי ס׳ מדאורייתא –
טעם כעיקר דאורייתא.
לפעמים לא ברור אם יש לך שישים כי לא ברור כמה נפל לתוך התערובת .הגמ׳ בחולין דף צז דן בכחל ,ולא ידעינן
כמה בשר וכמה חלב ,לא יודעים איך לשער השישים .הגמ׳ אומרת שצריכים לשער כנגד כולו .מקשה הגמ׳ :בדידיה
משערינן ,או במאי דנפק מיניה משערינן? והגמ׳ מתרצת :פשיטא דבדידיה משערינן ,דאי במאי דנפק מיניה מנא ידעינן.
אם רק תשער ע״פ החלב היוצא מהכחל ,לא נדע כמה זה .אז צריכים להניח שכל הכחל הוא איסור.
הטור כותב שכמו שהגמ׳ אמרה כך לעניין כחל ,כך הם הדברים לעניין כלים.
אם יש לך כלים הבלועים מאיסור ,וכלים אלו נחתבו לתוך קדרה ,אף פעם לא נעמוד על תכולת הבליעות בתוך הכלים
– לכן צריכים לשער כנגד כל הכלי.
הטור כותב:
טור יורה דעה הלכות תערובות סימן צח
ולא מיבעיא איסור שנתערב בהיתר ונימוח בתוכו שצריך ס' לבטלו אלא אפי' מכירו והוא שלם וזרקו צריך ס'
כנגד כל איסור שאין אנו יודעין כמה יצא ממנוז לפיכך המבשל בקדירת איסור שהיא בת יומא או תוחב כף של
איסור בהיתר וכי האי גוונא בבשר בחלב צריך ס' נגד כל הקדרה וכנגד כל מה שתחב מהכף שאין אנו יודעין
כמה בלעו לא שנא הן של חרס או עץ או מתכת
ו ה " ר פ ר ץ החמיר בכף של מתכת להצריך ס' כנגד כולו אפי' לא הכניסו כולו משום דחם מקצתו חם כולו ומיהו
אם בשל איסור בקדרת היתר לא אמרינן שגוף הקדרה תצטרף לבטל האיסור דלהחמיר אמרינן הכי ולא להקל
ואין משערינן אלא במה שבתוכה ואם ידוע כמה הוא האיסור כגון כף חדשה שניער בה כזית חלב ואח"כ ביומו
ניער בה קדרה של בשר א"צ אלא ס' לבטל הכזית שבלע אבל כף ישנה שניער בה כמה פעמים אין יודעין כמה
בלע ומשערין בכולה:
הרשב״א בחולין צז :מביא דברי הראב״ד מובא גם בבית יוסף
בית יוסף יורה דעה סימן צח
כ"כ הרשב"א בת"ה )שם( ואף על פי שכתב בשם הראב"ד ז"ל )תמים דעים סי' ז( שלא אמרו אלא באיסור
שאינו חוזר להכשרו ככחל וכיוצא בו וכן בקדרה של חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם אבל בקדרה של מתכת
וכף של עץ וכיוצא בו אין משערין בכולו אלא אומדין אומד יפה כמה יצא ממנו ומשערין בו
כנראה שזה אומר שעניין משערין בכולו הוא ,שכאשר יש לך כף לא כשר ,וא״א להכשירו ,אז כל הכף טרייף ,אך אם
זה כף מתכת ,שאפשר להכשירו ,זה אומר שהבליעות הם הגורמים ,ולא הכף עצמו ,ולכן אתה צריך לשער נגד
הבליעות.
כנראה שס״ל לראב״ד שאף אם אתה כן יודע כמות הבליעות בכף ,זה שא״א להכשירו הופך הכף לחפצא של איסור –
אפ׳ אם הבליעות אינם שווים לתכולת הגמורה של הכף ,עדיין חושבים כל תכולת הכף כאיסור אם הוא של חרס או
חומר אחר שא״א להכשירו.
הבעיה הוא שזה נגד גמ׳ מפורשת שאומר :מי ידעינן כמה נפק מיניה ,שמשמע מזה ,דאם כן ידענו ,אז אתה יכול לשער
נגד הבליעות .זהו שאלה גדולה נגד הראב״ד.
הב״י שולל דברי הראב״ד .בהמשך אומר הב״י בשם הרמב״ן ורשב״א :אנחנו לא יודעים כמה יוצא ממנו ,כי אין אנו
יודעים כמה נכנס .אבל ,אם כן יודעים כמה נכנס ,אז רק משערים נגד כמות ההוא של בליעות.
וכך פוסק השו״ע בסעיף ה.
ואז הרשב״א מוסיף עוד חידוש – וכן הדין
בית יוסף יורה דעה סימן צח
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ה ומ"ש ואם ידוע כמה הוא האיסור כגון כף חדשה שניער בה כזית חלב וכו' .גם זה מדברי הרשב"א בת"ה
)ארוך ב"ד ש"א א ע"ג( וז"ל היכא דניער בכף חדשה כזית חלב ואח"כ תחבה בבשר אין צריך אלא ששים כחלב
הנבלע בה דהא ידעינן כמה הוי
וכן הדין אם ניער כזית חלב בכף ישנה שאינה בת יומא
אבל אם היתה ישנה ובת יומא יש לומר דחזר כל מה שבלוע בתוך הכף מבשר בחלב כחתיכת נבלה ובכולה
משערינן דבמאי דנפק מינה לא ידעינן
אבל הרמב"ן ז"ל )שם( כתב דמסתברא דלא אמרינן בבלוע חתיכה עצמה נעשית נבלה ואין משערינן בין בישנה
בין בחדשה אלא במאי דבלעה לבד עכ"ל.
והר"ן )שם( הביא גם כן שתי הסברות אלו ונראה שהוא נוטה לסברת הרמב"ן ז"ל ורבינו סתם דבריו כסברא
ראשונהח:
אם היו בליעות אחרות של היתר בתוך הכף מלפני כן – ועכשיו ,אני משתמש בכף אם כזית ֵחלב – האם התכלות שאני
משער נגדו הוא כזית של איסור ,או האם אני משער נגד יותר מכזית? הרשב״א כותב שאם היו בכף שער בליעות של
היתר מלפני כן ,ואז בא במגע אם האיסור – ייתכן שנגיד הנ״נ על כל הבליעות שבכף ואז נשער כנגד כולו.
הרמב״ן חולק על פרט זה ברשב״א.
גם הרשב״א ורמב״ן מסכימים שאם השתמשו בכף רק פעם וכל הבליעות בכף הם רק כזית של ֵחלב נשער כנגד כזית.
איפוא שהרמב״ן ורשב״א חולקים אחד על השני הוא בכף ישנה ,שהשתמשו בזה הרבה פעמים ,אך בפעמים הראשונים
השתמשו בזה לדבר היתר ,ועכשיו השתמשו בזה אם כזית ֵחלב ,הרמב״ן אומר משערים כנגד הכזית ,ואילו הרשב״א
אומר חנ״נ ומשערים כנגד כולו לאיסור.
רוב ראשונים מניחים שיש מושג של חנ״נ אצל בליעות ,אבל הגר״א מציע שאולי דוקא צריכים חתיכה כדי ליצור חנ״נ,
ובליעה בכלי אין לה חלות שם בליעה.
עוד ,הפמ״ג מציע שבבלוע בכלים אין זה דרך בישול ,ורק אומרים חנ״נ בבישול.
זהו ב׳ דיעות בשו״ע בסעיף ה
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צח
סעיף ה
אם ידוע כמה הוא האיסור ,כגון כף חדשה או שאינה בת יומא שניער בה ובלעה כזית חלב ,ואחר כך ניער בה
קדרה של בשר ,אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלעה) .ולא אמרינן( גבי כלי חתיכה נעשית נבילה ,אפילו אם
ניערו בו איסור( )ר"ן בשם הרמב"ן( אבל כף ישנה ובת יומא ,משערין בכולה )דכל מה שבלע נעשית איסור ,ולא
ידעינן כמה בלע() .שם( .ויש מי שאומר שגם בזו אין צריך אלא ס' לבטל הכזית שבלעה.
הגה :והסברא ראשונה עיקר ,כמו שנתבאר לעיל גבי טיפת חלב שנפלה על הקדירה .ויש שאינן מחלקין בין כף
ישן לחדש ,רק בין כלי חרס לשאר כלים )מרדכי פ' גיד הנשה( ואומרים כב דבכלי חרס דאי אפשר להפריד האיסור
על ידי הגעלה אמרינן הכלי נעשה נבלה ,אבל לא בשאר כלים ,וטוב לחוש לחומרא וע"ל סימן צ"ב.
ש״ך מסביר שהרמ״א מכריע כך אפילו לשאר איסורים שנחמיר עליהם.
הרמ״א מביא דברי המרדכי המחלק בין כלי חרס לכלי מתכת ,ויש לו דרך מפתיע להבין דברי המרדכי – ויש שאינם
מחלקים בין כף יש לחדש – דהיינו בין אם הבליעות הם כבר טעם פגום או לאו ,רק בין כלי חרס לשאר כלים ,דהיינו
ההבחנה הבלעדי הוא בין כלי חרס ושאר חומרים ,ואומרים דבכלי חרס דא״א להפריד האיסור ע״י העגלה ,אמרינן
הכלי נעשה נבילה ,אבל לא בשאר כלים ,וטוב לחוש לחומרא.
הרמ״א כנראה לומד שאצל כלי חרס ,אפילו אם השתמשו בכלי חרס פעם אחת – רק לכזית ֵחלב ,אעפ״כ משערין כנגד
כל הכלי ,כי הכלי נעשה נבילה .אומרים חנ״נ על הכלי עצמו .החרס עצמו נעשה נבילה כי א״א להכשיר חרס .אפילו
אם הוא כלי חדש בלי כל בליעות אחרות של היתר ,החרס נעשה נבילה מבליעות האיסור – זהו חידוש א׳ של הרמ״א
וזה חומרא גדולה לעניין כלי חרס.
האם זה אמת – שאין דרך להכשיר כלי חרס?
ישנן ג׳ יוצאים מן הכלל:
א( אם אתה מחזירו לכבשן
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 .aבדה״ש אמנם מעיר שזה כבר חלות שם כלי חדש – אין זה הכשר.
ב( הסיקו מבפנים – אתה מסיק אש תוך גוף הכלי – שורף הפנים .ייתכן שהמרדכי סובר שזה לא ניתן להכשר –
כי אין אנו מרשים הסיקו מבפנים כעניין של הלכה בכלי חרס – כי חיישנן שיחוש עליו שיישבר ,אע״פ
שייתכן שאתה כן תחמם אותו כראוי ,מ״מ יש חשש שלא תעשה היסק מעלייתה .אז לעניין הלכה א״א לסמוך
על זה.
ג( גליון מהרש״א –
 .aע״פ הש״ך בס׳ שכג.ד – לעניין הלכות חלה .הש״ך מביא שאם יש לך חלת חו״ל שנבלע בתוך כלי
חרס ,אפשר לסמוך על העגלה ג׳ פעמים להכשיר כלי חרס לחלת חו״ל ,וזה בגלל שחלת חו״ל הוא
איסור דרבנן דאין לו עיקר מה״ת  -אז יש לומר בבליעות כאלה שייתכן להכשיר בליעות כזה אם
העגלה ג׳ פעמים .המחבר בס׳ קיג אומר שאם יש לך כלי חרס הבלוע מבישול עכו״ם אפשר להגעילו
ג׳ פעמים להכשיר הכלי ,כי זה איסור דרבנן שאין לו עיקר מה״ת .באיסורים כאלה ,לכ׳ נגיד שהיה
לך כלי חרס שבא במגע אם כזית חלת חו״ל ,איסור דרבנן שאין לו עיקר מה״ת ,ואז אח״כ שמת הכלי
לתוך הצ׳ולנט עכשיו נשאר כנגד הבליעה ,לא כנגד כל הכלי .כל לומדוס המרדכי הוא שאין דרך
להוציא הבליעות ,ולכן הכלי והבליעות נהפכים להיות דבר אחד – אז כל הכלי נהיה חפצא של
איסור .אך חומרא זו אינו שייך אם יש אכן דרך להוציא הבליעה.
זהו חידוש א׳ של הרמ״א.
אך הרמ״א מוסיף עוד חידוש – וזהו קולא גדולה לגבי כלי מתכת – שאין דין חנ״נ אצל כלי מתכת ,כי אפשר להוציא
הבליעות .הרי הרמ״א אמר שאין מחלקים בין כלי חדש לכלי ישן כלל – דהיינו שאפילו בכלי מתכת שהיה לו בליעות
אחרות לא נגיד חנ״נ בבליעות אלו כי אין מחלקים בין חדש לישן .רק נחשוש לבליעות איסור שעכשיו נכנסו לכלי .אז
למרות שזה כלי ישן והשתמשת בזה בעבר ,רק צריכים להתחשב אם הבליעות העכשוויות של איסור כי אין איסור חנ״נ
על בליעות ההיתר שבדופני הכלי .הש״ך בס״ק כא לא קבל זה כהסבר מספיק בדברי המרדכי.
הרמ״א חדש חומרא גדולה לעניין כלי חרס ,וקולא גדולה לעניין כלי מתכת .הש״ך בס״ק כא שולל חומרת הרמ״א .אף
כף של חרס אם בליעות קודמות לא יהיה נבילה .אינו מסביר למה ,אך אומר אינו עולה על הדעת – שגוף החרס יעשה
נבילה .מה זה אומר שאינו עולה על הדעת?
החוו״ד הסביר שאם ס״ל דאין בגידין בנותן טעם ,שגיד הנשה אינו פולט טעם ,אינו אוסר דברים שהתבשלו עמם –
הייתכן שחרס יש לו יותר טעם מאשר גיד הנשה? אם אינו בנותן טעם ,אז לא יאסור כלום .חרס אין לו טעם ,אז לא
אמור לאסור מה שנתבשל עמו .עד כדי כך שאפילו אם החרס היה איסור – כמו ע״ז ,אל יאסור מה שנתבשל עמו .לא
אומרים כזה דבר על חרס – שכל החרס ייהפך להיות נבילה.
וכן ביארו הגר״א המהרש״ל ,פרי חדש ,ב״ח ועוד.
לפי הש״ך ,המרדכי רק כוון לומר החידוש השני ,הקולא ,שאין חנ״נ בבליעות בכף של מתכת .אף אמנם יש בעיה גם
בקולא זה .כי הט״ז מעיר :ייתכן שאתה יכול להסיר הבליעות הישנות מהמתכת – ולכן יש לומר שאתה יכול לראות
הבליעות כנפרד מהכלי .אך הדרך הבלעדי להסיר בליעות ההיתר הוא דרך הסרת בליעות האיסור – דהיינו ייתכן
שאפשר להסיר בליעות ההיתר מן המתכת ,אף א״א להפרידם מן האיסור – להגיד דין זה השני ,קולא זו אצל כלי
מתכת ,ולומר שכיוון שאפשר להפרידו לא נגיד חנ״נ כלל ,איך אפשר לומר כן שואל הט״ז! החנ״נ הוא בטעמים
שמתערבים .לא נחלק בין כלי חדש לכלי ישן?! כלי חדש יש לו רק בליעות איסור .כלי ישן יש לו בליעות איסור
ובליעות היתר שמתערבים יחד .אז אם הבליעות נשאבות מן הכלי ,כולם נשאבים בבת אחת.
לעניין פסק הלכה ,בטח נביא בחשבון זה שאי אמרינן חנ״נ בשאר איסורים הוא כבר מחלוקת – תמיד יהיה נטייה גודלה
להחמיר יותר אצל בב״ח מאשר אצל שאר איסורים ,כי אצל שאר איסורים ,ייתכן שאין דין חנ״נ כלל וכלל.

ניכ ר ה א יס ור
עדו יוצא מן הכלל לביטול בשישים הוא ניכר האיסור בתערובת ,האיסור לגמרי מעורב בתוך ההיתר – אך כאשר ניכר
א״א לומר כן.
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רב ספלפסקי העיר שעניין זה עלול להיות קשיא חמורה על גר״ח מפורסם שאומר דביטול ברוב במקרה של ספק מיוסד
על אחרי רבים להטות.
הדיון הוא מה מקור לילך אחרי רובא דליתא קמא – לפי רש״י זה נלמד מאחרי רבים להטות ,ואז רש״י מצטט עוד דעה
שכך קבלו מסיני.
הגר״ח שואל דין ביטול ברוב לכ׳ אינו כמו המונחים האלה .אין ספק אצל ביטול ברוב – אז א״א שזה מיוסד על אחרי
רבים להטות ,וא״כ מה המקור לביטול ברוב? הגר״ח מציע שהרעיון שאתה צריך ג׳ דיינים לפסוק הוא חידוש כפול.
דיני ממונות בג׳ –
א׳ זה חידוש שהולכים אחר הרוב,
וב׳ שפסק הרוב נהפך להיות פסק כל הבית דין.
מה אם יש ב׳ דיינים והם מסכימים – האם זה מספיק? או האם צריכים דווקא שלשה?
הגר״ח מציע שזה שמכריעים כרוב הוא עניין של ביטול ברוב אצל דיני ממונות בג׳ – הדיין החולק בטל ברוב .זה הכל
מאחרי רבים להטות ,אך אפילו אצל דיינים רואים עניין זה של ביטול ברוב.
רב סבלפסקי הציע שלכ׳ ניכר האיסור הוא קשיא על כל המהלך הזו – כי לא אומרים ביטול ברוב כאשר ניכר האיסור.
ואין לך ״ניכר האיסור״ גדול יותר מזה – אז לכאורה ניכר האיסור הוא נגד דברי הגר״ח כאן.
בין כך ובין כך ,ניכר האיסור מפקיע הביטול.
נחשוב על איסור שאינו ניכר ,אבל אפשר להשוות את זה ניכר – אם אתה שופך מים על התבשיל ,שומן האיסור יהיה
ניכר .האם צריכים לעשות כך להוציא האיסור ,או האם אני יכול לומר – למרות שאני יכול לשוות אותו ניכר ,ולהוציאו
– האם אני צריך לעשות כן? ייתכן שהגדרת ניכר האיסור הוא כל זמן שאני יכול לעשות את זה ניכר  -וזה יהיה יסודי
להגדרת ניכר האיסור.
הדרך האחרת להבין ניכר ע״פ היעב״ץ הוא שאפשר לטעון שניכר הוא ניכר כעת .אך יש כאן חומרא דרבנן בדומה
לדבר שיש לו מתירין.
רש״י בריש ביצה כותב דדשיל״מ אינו בטל כי מעדיפים שלא לסמוך על ביטול – הרמ״א אומר דבר מאד דומה  -למה
נסמוך על ביטול כאשר אתה יכול לשוות את זה ניכר האיסור ,ואז לא יסמוך על ביטול .אם אתה יכול להפריד האיסור
– אז תעשה כך – אך לפ״ז אם האוכל יסריח בגלל תהליך זיהוי האיסור ,לפ״ז לא תצטרך לעשות כך.
הרי כל הרעיון הוא עד שיאכלנו באיסור יאכלנו בהיתר ,אבל אם זה יסריח ,אתה לא צריך להמתין.
בדישל״מ אפילו חלק האיסור יהיה מותר לאחר זמן – וזה שונה מניכר האיסור – כי בניכר האיסור ,אתה צריך לזרוק
האיסור .זה לא אותו דבר כמו דשלי״מ.

ת ב ל י ן ו מ יל ת א ד ע ב י ד י ל ט ע מ א
רוב ראשונים אומרים שלמרות שיש לך שישים זה עדיין בעיה – כי כל עניין שישים הוא לבטל הטעם.
הגמ׳ בביצה דנה בב׳ נשים מבשלות עוגה ולכל אחת יש תחום שבת משלה – והם מוסיפים רכיבים המוגבלים לתחום
שלהן הגמ׳ אומרת שהעוגה היוצא שיש לה קמח השייך לאשה א׳ וסוכר השייך לאשה ב׳ ווניל ששייך לאשה א׳ –זה
כרגלם של שניהם – זה מוגבל להשטח ששייך לשניהן.
הגמ׳ שואלת למה? למה לא נגיד בטל ברוב וזה יהיה כפי תחום זה שמוסיפה רוב הרכיבים .שם הגמ׳ אומרת דמילתא
דעבידי לטעמא לא יכול להיות בטל .כי מסתמא כולן מוסיפים דברים שא״א לבטל .בפשטות כך הם הדברים בפחות
משישים שמוסיף טעם – זה לא אמור להיות בטל כי זה מילתא דעבידי לטעמא .ולכן אם יש לך מלח תבלין מבדרים
דעבידי לטעמא – אם אסורים מחמת עצמם ,אינם בטלים בס׳ .זה כמו מלח שבלע דם – אלא מלח האסור מחמת עצמו –
אולי מלח של ע״ז – לא יהיה בטל בס׳ כל כמה שהוא מוסיף טעם .מה עניין דין זה – האם זה דין דאורייתא או דרבנן?
האם אומרים שמדאורייתא בטל בס׳ ,ורק מדרבנן כיוון שעבידי לטעמא זה בעיה ,או אולי זה דין דאורייתא.
יש ראשונים שאומרים דברמת דאורייתא זה בטל – אפילו אם אתה יכול להרגיש טעמו ,כי הטעם המורגש הוא כזה
קלוש שזה לא תחת טעם כעיקר.
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והש״ך כותב בשם או״ה אם ברור לך שיש ס׳ ,אך לא ברור שיש טעם – אפשר לסמוך אטעימת קפילא אפ׳ לדעת
הרמ״א ,כי כל האיסור הוא איסור דרבנן .אך רעק״א מציע שהר״ן אמר שזה אסור מדאורייתא אם זה מוסיף טעם –
אפילו אם זה פחות מס׳ הפשטות הוא שזה מח׳ או״ה והר״ן – אם יש לך ס׳ ועדיין יש לך טעם זה בטח אסור – הנ״מ
הוא האם יש לסמוך אקפילא .בדה״ש בביאורים מביא שייתכן שאין זה מחלוקת כי הר״ן לא מדבר על תבלין ,הוא מדבר
על אוכל הנ״ט – וייתכן שתבלין הוא שונה מאוכל כי לא נחשבים שיש להם אותו טעם – אז ייתכן שזה שהש״ך כותב
בשם האו״ה זה דווקא בתבלין שנותנים טעם – כאשר הר״ן אומר שזה איסור דאורייתא ,ייתכן שהוא דן באוכל הנותן
טעם.

ביטול ביצה בשישים ואחד
עוד יוצא מן הכלל לביטול בס׳ הוא דין ביצה
שנינו בחולין צז-:צח.
שאם יש לך ביצה טרפה ,או ביצת אפרוח דהיינו ביצה אם אפרוח בפנים – נגיד שהסרת הביצה של איסור ,עדיין יש לך
את הטעם איסור – צריך להסיר הביצה ,וגם צריך לטפל בטעם .יש דיון בראשונים איך הביצה נתן טעם בשאר הביצים.
נגיד שטעם עבר – הגמרא אומרת ס׳ ואחד .למה? נחלקו הרמב״ן ורמב״ם – וייתכן שישנן ב׳ נ״מ קריטיות בין רמב״ן
ורמב״ם.
רמב״ן כותב – הטעם לפי שיש בביצים קטנים וגדולים .והבא לבטל ביצה אינה בא לראות אם זו בכולן שוות ממש,
לפיכך הוסיפו כדי שלא תצטרך לשער בכל אחת ואחת.
חז״ל חששו שיהיה לך ס׳ ביצים אך לא תדע שהאיסור הוא איסור בינוני ביחס לתערובת – ייתכן שהוא ביצה קצת
גדולה יותר ,וס׳ לא יהיה מספיק לבטלו – לכן צריכים שישים ואחד כדי לבטל התוספת נפח בביצים ששונים בגודלם.
הרמב״ם במאכלות אסורות טו.יט אמנם חולק
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יט
ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות אם היתה עם ששים ואחת והיא הרי הן מותרות ,היתה
עם ששים בלבד נאסרו הכל מפני שהיא בריה בפני עצמה עשו היכר בה והוסיפו בשיעורה .
כיוון שביצה הוא בריה לא נתיר ביטול בס׳ – אך בדר״כ אומרים שבריה אינה בטילה כלל – אז למה ששיעור ביטול
דסא׳ יועיל? גם יש משנה מפורשת שבזמן שמכירו צריך להסירו ,ואז השאר בנותן טעם .טעם שבריה מעניק אכן בטל
– רק אם הבריה עדיין שם הבריה אינו בטלה! אך כאן יש לך ביצת אפרוח – אתה יודע איזה ביצה זה! הבעיה הוא רק
מהו כמות הפליטות לכל שאר הביצים – אז צריך להיות בטל .זהו שאלת הרשב״א מובא כאן בכס״מ.
הכס״מ מתרץ שהרמב״ם לא דן בבריה רגילה ,אלא חושש שאדם ישכח עד כמה חמור דין בריה – ולכן חז״ל בנו עוד
חומרא מדרבנן קרוב לדין בריה.
לפי הכס״מ – סברת הרמב״ם הוא לעשות היכר לבריה החמורה.
כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יט
ביצה שנמצא בה אפרוח וכו' .שם אסיקנא בס' והיא אסורה בס' ואחת והיא מותרת ומקשי בגמרא למימרא
דיהבא טעמא והא אמרי אינשי כמיא דביעי בעלמא ומשני הב"ע בביצת אפרוח אבל טמאה לא ופירש"י בביצת
אפרוח שהבשר נותן טעם ול"ש טמאה ל"ש טהורה דנבילה היא אבל טמאה בלא אפרוח לא
וכתבו התוס' והרא"ש והר"ן בביצת אפרוח ה"ה לנמצא בה קורט דם דשדא תיכלא בכולה וחשיב כאילו יש בה
אפרוח וכן פסק הרשב"א בת"ה וכתב עוד אהא דאמרינן כמיא דביעי בעלמא דלא יהבי טעמא בירושלמי דמס'
תרומות קאמר דוקא באינם קלופות אבל בקלופות יהבי טעמא והא דלא מפליג הכא משום דסתם ביצים
בקליפות מבשלי להו אבל ראיתי להרמב"ם שלא חילק בין קלופות לשאינן קלופות ולכאורה ודאי הכי דשמע
מהכא דלא מפליג אלא שיש לחוש לדברי הירושלמי וכן הם דברי הר"ן.
ומ"ש רבינו מפני שהיא בריה בפני עצמה עשו היכר בה וכו' ,היינו לומר שיש בה אפרוח שהוא בריה בפ"ע
ולפיכך כתב דביצת עוף טמא או של טריפה אינם צריכים ס"א.
וכתב הרשב"א על טעמו של רבינו שאינו מחוור בעיניו כי לא באנו כאן לבטל הביצה בעצמה אלא פליטתה
דכולה שמעתין בהכי מיירי
והרמב"ן כתב שהטעם לפי שיש בביצים גדולות וקטנות והבא לבטל ביצה אינו משגיח עליה לראות אם זו
וכולן שוות ממש לפיכך הוסיפו אחת ולא הצריכו לשער על כל אחת ואחת וטעם זה כתבו הרא"ש והר"ן
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והטור.
ולענין מ"ש הרשב"א על דברי רבינו שאינו מחוור שלא באנו לבטל הביצה אלא פליטתה וכו' ,נ"ל שטעם רבינו
שעשו בה היכר כדי שלא יבואו לבטל אותה עצמה שכשנראה שינו זה בביטול פליטתה נדע שהיא עצמה אינה
מתבטלת כלל מפני שהיא בריה כנ"ל:
לסכם ,הרמב״ן מבין שזה דין במציאות של גודלים שונים של ביצים
הרמב״ם סובר ששיעור ביטול זה הוא גזרה דרבנן כדי שנייחס לבריה באופן רציני.
ב׳ נפקא מינות:
א( אם עשית ביצות טרופות – אין כאן בריה בפנינו ,אז הרמב״ם יקיל ,והרמב״ן יחמיר.
ב( אם יש ביצה טריפה המתערב בדברים אחרים כמו צ׳ולנט או תבשיל – לפי הרמב״ם נצריך שיעור ביטול של
סא׳ כי גם כאן צריכים הרחקה לבריה .אך לפי הרמב״ן אין סיבה לחומרא – כי לא מדובר בתערובת של
ביצים.
האחרונים מציעים שבכל מקרה של עשיית ביצים ,תמיד יש חומר בתערובת מעל הביצים.
צריכים לבשל הביצים יחד אם מים – אז אם יש לך ל׳ ביצים כשרים ,א׳ ביצה לא כשרה ,והמון מים – האם אני צריך
סא׳ פעמים הביצה? המים הוא גם דאורייתא – האחרונים אומרים שבטח אתה צריך סא׳ כי אפילו לפי הרמב״ן צריכים
סא׳.
החשבון בדר״כ עובד על ההנחה ששאר בהיצים הם באותו גודל של ביצה זו – אז כדי לברר שאתה בטוח בהשערה זו,
אפילו אם רק חלק התערובת הוא ביצים אחרים ,הרמב״ן עדיין יצריך שישים.

ד ב ר י ה ר מ ״ א ע ל ח מ ץ א ס ור ב מ ש ה ו
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צח.ה
הגה :כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים בששים ,מלבד חמץ בפסח ויין נסך ,כאשר נתבאר
בהלכותיהם )טור( ,ובלבד שהאיסור אינו נותן טעם בקדירה ,אבל אם נותן טעם באותה קדירה ,והוא אסור מצד
עצמו ,אפילו באלף לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו .ולכן מלח ותבלין מדברים לא דעבידי לטעמא ,אם אסורים
מחמת עצמן אינן בטילים בששים )בארוך כלל כ"ה וע"ל סוף סימן ק"ה ).
זהו מושג הידוע שחמץ אסור במשהו –
רש״י פסחים כט :כותב שכיוון שהוא איסור כרת ,ולא בדילי אינשי מיניה – צריכים להיות יותר חמור בזה.
רמב״ם אמנם במאכלות אסורות פרק טו הלכה ט – אומר שחמץ הוא דשל״מ .ואז בהלכה יב אומר שמחמירים יותר על
חמץ מאשר דשל״מ –
ייראה לי ,שאפילו דבר שיש לו מתירין ,אם נתערב בשאינו מינו ,ולא נתן טעם ,מותר .ואל תתמה על חמץ בפסח
שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו ,לפיכך החמירו בו כמו שבארנו
זה קצת קשה ,כי הרמב״ם רוצה להמציא סיבה למה חמץ בפסח יהיה יותר חמור.
א( זה דבר שיש לו מתירין
ב( כל מחמצת
ברגע שהוא צריך לומר שזה יותר חמור מדשיל״מ רגיל – למה לא להגיד כדברי רש״י – לומר שהוא איסור כרת ולא
בדילי אינשי מיניה .ב׳ מהלכים בשיעורי הרב בסימן עז:
א( הרמב״ם כותב שאתה מקבל מלקות על תערובת חמץ ,אך רק על כזית בכדא״פ .אם פחות מכך ,אסור בלי
מלקות .הרמב״ן בהשגות מקשה :אם היה כזית בכדא״פ נקבל מלקות מכל מקום בגלל טע״כ! למה צריך להגיד
שחמץ בפסח תקבל מלקות מדין כזית בכדא״פ? תשכח מכל מחמצת! אם זה כזית בכדא״פ ,אתה אמור לקבל
מלקות כמו בכל התורה כולה!! ועוד יותר ,תקבל כרת.
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המ״כ בשער התערובת חלק א מציע שיש מח׳ ר״י מורליינ״ש ור״ת לעניין טעם כעיקר ,האם טעם כעיקר
מחייב מלקות ,האם הוא איסור עשה? אהדרה לאיסורא קמא? אולי הרמב״ם סובר שיטת ביניים אהדרא
לאיסורא קמא ,אך לא למקלות ,ולא לכרת .מהיכ״ת שבטעם כעיקר נגיד אהדרא לאיסורא קמא אך רק באופן
חלקי? המקור לכך הוא כל מחמצת – ללמד שיש לא תעשה – כי זה המקור לטעם כעיקר לעניין מנגנון טעם
כעיקר.
ב( לאידך ,הרב סולבייצ׳יק מציע – הגר״ח סבר שגהר״א מסכים אם ר״ת .אהדרא לאיסורא קמא הוא אפילו
לאיסור כרת .הרמב״ם לא דן בטעם כעיקר בביאורו של תערובת חמץ בגלל שהוא דן במקרה בו שאינו נותן
טעם .יש לך כזית בכדא״פ אך אינו נותן טעם .אם אינו נותן טעם – לא נגיד טעם כעיקר ,ועכ״ז יהיה אסור
מדאורייתא – מדין כל מחמצת .כל מחמצת הוא דין מסויים אצל חמץ – שתערובת חמץ אסור אפילו במקום
שאין טעם .אז כאשר הרמב״ם צריך לדון באיסור משהו חמץ ,איך רבנן קבלו רעיון זה שמשהו חמץ יהיה
יותר חמור מדבר שיש לו מתירין? שבטל כאשר אין טעם – כל מחמצת אומר שאפילו כשאין נתינת טעם,
עדיין יש איסור .א״כ איך למדו הרבנן להיות כזה מחמיר אצל דבר שיש לו מתירין דחמץ דאף לא בטל
בתערובת מין בשאינו מינו בשישים? מדין כל מחמצת – זהו הרחבה דדין דאורייתא .חמץ יכול להיות אסור
בלי נתינת טעם .כאשר חכמים אמרו דחמץ אסור במשהו רק הרחיבו הדין דכל מחמצת.
זהו ביאורו של הגריד״ס בשיעורי הרב.

ס׳ צט

שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צט
דין העצמות אם מצטרפין לבטל איסור ,ושלא לבטל איסור לכתחלה ,ובו ז' סעיפים .
שתי הדיונים של הצטרפות עצמות ואין מבטלין איסור לכתכילה נזכרים יחד בשו״ע כי הם אותו סוגיא בש״ס .בעיקר
נדון באין מבטלין איסור לכת׳.

צירוף עצ מות
מה החשבון בביטול איסור?
אם עצם של איסור אם קצת בשר נופל לקדירת היתר ,איך מודדים העצם?
האם מודדים לפי כמות העצם כולל העצם – האם זה כל נבלה וצריכים ס׳ נגדו?
האם מודדים ס׳ כנגד הבשר?
או אולי אפשר למדוד ס׳ בצירוף העצם להיתר!
זהו תחילת הסימן – איך מייחסים לקליפות ועצמות.
זהו הסוגיה המפורסמת בחולין של זרוע בשלה – בפרשת נשא התורה מלמדנו על נזיר ,ואחד קרבנותיו הוא האיל נזיר,
קרבן שלמים – והוא קצת שונה משאר קדשים קלים – שנאכלים לשני ימים ולילה אחד.
דין איל נזיר /זרוע בשלה
משנה מסכת זבחים פרק ה משנה ו
התודה ואיל נזיר קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע ונאכלים בכל
העיר לכל אדם בכל מאכל ליום ולילה עד חצות המורם מהם כיוצא בהם אלא שהמורם נאכל לכהנים לנשיהם
ולבניהם ולעבדיהם:
לעניין איל נזיר ,הזרוע שלה הוא קדשי קדשים .למרות ששאר הקרבן הוא קדשים קלים הנאכל לבעלים הזרוע נהפך
לקדשי קדשים ,ורק הכהן מותר לאכלו .זהו חידוש ,אך לא כזה גדול ואז התורה אומר ״ולקח הכהן את הזרוע בשלה״.
במדבר פרק ו פסוק יט
ולקח הכהן את־הזרע בשלה מן־האיל וחלת מצה אחת מן־הסל ורקיק מצה אחד ונתן על־כפי הנזיר אחר התגלחו
את־נזרו:
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צירוף עצמות לעניין זרוע בשלה בבבלי
תלמוד בבלי מסכת חולין דף צח עמוד א
איתיביה:
ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות;
אם יש בהן בנותן טעם  -כולן אסורות!
הכא נמי  -בביצת אפרוח; ואמאי קרי לה טמאה? כיון דאית בה אפרוח ,קרי לה טמאה;
והא מדקתני סיפא :ביצים ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן ,אם יש בהן בנותן טעם  -כולן אסורות ,מכלל
דרישא ,דלית בה אפרוח עסקינן!
פירושי קא מפרש ,ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות ,אם יש בהן בנותן טעם  -כולן אסורות ,כיצד ,כגון
ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן,
ה"נ מסתברא ,דאי ס"ד :רישא דלית בה אפרוח ,השתא דלית בה אפרוח  -אסורה ,דאית בה אפרוח מיבעיא!
אי משום הא  -לא איריא ,תנא סיפא לגלויי רישא ,שלא תאמר :רישא  -דאית בה אפרוח ,אבל לית בה אפרוח -
שריא ,תנא סיפא דאית בה אפרוח ,מכלל דרישא  -דלית בה אפרוח ,ואפילו הכי אסירא.
*
ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא ,סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא ,אמרי ליה רבנן לרב
אשי :אטו דהיתרא בלע ,דאיסורא לא בלע?
ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא,
סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא,
אמר ליה אבוה :לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן?
ועוד ,האמר ר' יוחנן :חצי שיעור אסור מן התורה.
*
אמר רב שמן בר אבא ,אמר רב אידי בר אידי בר גרשם ,אמר לוי בר פרטא ,אמר רבי נחום אמר רבי ביריים
משום זקן אחד ורבי יעקב שמיה ,דבי נשיאה אמרו:
ביצה ,בס'  -אסורה,
בס' ואחת  -מותרת.
אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא :ראה שאתה מטיל בה גבול היתר ,שהרי שני גדולי הדור לא פירשו את הדבר:
רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני ,תרוייהו משמיה דרבי יהושע בן לוי אמרי:
ביצה ,בס'  -אסורה ,ב
ס' ואחת  -מותרת;
ואיבעיא להו :בס' ואחת ,בהדי דידה ,או דילמא לבר מינה? ולא פשיט ,ומר פשיט לה מפשט!
*
אתמר ,אמר רבי חלבו אמר רב הונא :ביצה ,בס' והיא  -אסורה ,בס' ואחת והיא  -מותרת.
ההוא דאתא לקמיה דר"ג בר רבי ,א"ל :אבא לא שיער בארבעים ושבע ,ואני אשער בארבעים וחמש? ההוא
דאתא לקמיה דר"ש בר רבי ,א"ל :אבא לא שיער במ"ה ,ואני אשער במ"ג?
ההוא דאתא לקמיה דר' חייא ,א"ל :כלום יש שלשים? טעמא  -דליכא שלשים ,הא איכא שלשים  -משערין!
אמר ר' חנינא :גוזמא.
אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא :כל איסורין שבתורה  -בס'; אמר לפניו ר' שמואל
בר רב יצחק :רבי ,אתה אומר כן ,הכי אמר רב אסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא :כל איסורין שבתורה
 במאה .ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה ,דכתיב :ולקח הכהן את הזרוע בשלה וגו' ,ותניא :בשלהצח עמוד ב
אין בשלה אלא שלימה,
ר' שמעון בן יוחאי אומר :אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל.
דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה,
מר סבר :מחתך לה והדר מבשל לה,
ומר סבר :מבשל לה והדר מחתך לה;
ואי בעית אימא ,דכ"ע  -מחתך לה והדר מבשל לה,
מיהו,
מר סבר :בהדי איל מבשל לה,
ומר סבר :בקדרה אחרת מבשל לה,
ללישנא קמא  -אליבא דדברי הכל,
ללישנא בתרא  -אליבא דרבי שמעון בן יוחאי;
מאן דאמר בששים ,סבר :בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן ,והוה ליה בששים,
מאן דאמר במאה ,סבר :בשר בהדי בשר משערינן ,והוה ליה במאה.
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ומי ילפינן מינה? והתניא :זהו היתר הבא מכלל איסור ,זהו למעוטי מאי  -לאו למעוטי כל איסורין שבתורה?
אמר אביי :לא נצרכא אלא לרבי יהודה ,דאמר :מין במינו  -לא בטיל ,קמ"ל :דהכא בטיל,
וליגמר מיניה!
גלי רחמנא ולקח מדם הפר ומדם השעיר תרוייהו בהדי הדדי נינהו  -ולא בטלי;
ומאי חזית דגמרי' מהאיך ,ליגמר מהאי!
חדוש הוא ,ומחדוש לא גמרינן; אי הכי ,למאה וס' נמי לא ליגמר!
אטו אנן לקולא גמרינן ,לחומרא גמרינן; דמדאורייתא  -ברובא בטיל.
רבא אמר :לא נצרכא אלא לטעם כעיקר ,דבקדשים אסור ,קא משמע לן דהכא שרי.
אם הכל נתבשל יחד ,איך שאר הבהמה נשאר קדשים קלים – הרי נתבשל יחד אם הזרוע שהוא קדשי קדשים!! לכאורה
הזרוע צריך ליתן טעם בכל האיל .הגמ׳ אכן אומרת שלומדים מזרוע בשלה שכל איסורים שבתורה נהיים בטל כי רואים
שהזרוע בשלה נהיה בטל – איסורים יכולים ליבטל בתורה.
זהו מחלוקת תנאים.
 בס׳ בק׳ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה.
החילוק לעניין ביטול הוא האם כוללים הבשר ועצמות לעניין שיעור הביטול .אם אומרים שעצמות הם חלק הביטול אז
בשישים ,אי לאו ,במאה.
האם רואים העצמות כחלק האיסור וההיתר – אם כן יהיה שיעור ביטול של שישים.
אם לא מודדים העצמות ,השיעור ביטול יהיה במאה.
למסקנא פוסקים ביטול בס׳ לפ״ז שיעור שישים הוא שמחשבים העצם .לפ״ז נראה שעצמות לא כשרות הם בעייתיים
כי הדרך הבלעדי לבוא לשיעור ס׳ הוא לחשב עצמות בתוך החשבון ,וא״כ עצמות בלתי כשרות בעייתיים.
הראשונים כבר מוטרדים מאיך מודדים ק׳ או ס׳ לפי השיעור של זרוע לעומת שאר האיל אם סו״ס זה בשלה – וא״כ
הוא גם במים .איך מודדים שאר הבהמה לעומת הזרוע – זה לא מספיק אם אומרים שהדין ביטול נלמד מזרוע בשלה,
יש ללמוד שאר הבהמה  +המים כנגד הזרוע .הראשונים מוטרדים משאלה זו.
א( הראבי״ה והרשב״א מציעים שאכן חשבו המים ובזה באו לחשבון .שא״א לומר שבלא המים פליגי – שהרי
אין באיל זה אפילו מ׳ חלקים כנגד הזרוע – אז בטח שמים הוא חלק החשבון ,שרגילות כשחולקים הַקצבים
את הבשר לרביעות – תמצא שהשיעור יהיה הרבה פח׳ מק׳ ופח׳ אפ׳ מס׳ זה יהיה יותר כיחס של מ:א.
ב( אולי כל הלימוד מזרוע בשלה הוא רק אסמכתא ,ולכן לא צריכים לחשב המים – האסמכתא הוא רמז להזכיר
השיעור ביטול ,ושיעור ביטול הוא זרוע לעומת שאר הבהמה.
ג( מי אמר שזרוע בשלה צריך מים – ייתכן לשבל הזרוע בקדרה אם השמן של הבהמה .צלי קדר.
 .aאמנם לא ברור אם צלי קדר כשר לעניין נזיר .ייתכן שלהלכה אתה צריך בישול אמיתי.
אנן פסקינן שביטול הוא בשישים ,וא״כ מסקנא דסוגיא דילן נראה להיות שכיוון שזה שישים ,יש לצרף העצמות.
הירושלמי בערלה
אמנם בירושלמי ערלה איתא – קליפות של ערלה – האם מצטרפות לשיעור ביטול של ערלה.
הירושלמי אומר שהקליפות אין להם דין ערלה ,ואפילו מצטרפות לביטול .אם מניחים שקליפות ועצמות הם אותו דבר
כי שניהם בלתי אכילים אז יוצא שיש סתירה בין הבבלי וירושלמי!
תיווך בין דברי הירושלמי בעלרה לבין הבבלי
הראשונים אומרים שצריכים לתווך הבבלי ירושלמי.
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פוסקים כבבלי
בדר״כ פוסקים כבבלי במקום סתירה – והרי״ף מסביר כי זה בגלל שפוסקים כהלכה בתרא .להעיר הרב אלחנן
ווסרמאן בקונטרס ד״ס אמר שהלכה כבבלי כיוון שהבבלי נתקבל ע״י רוב חכמי ישראל ,ואילו הירושלמי נעלם
מעיניהם.
2

שיטת הר״ן – אין סתירה
הר״ן בחולין לה .בדפי הרי״ף ד״ה גרסינן חולק ואומר שזה לא סתירה בין בבלי וירושלמי.
הבבלי דן בעצמות,
הירושלמי דן בקליפות – קליפות הם פחות אכילים מעצמות .זה נשמע מוזר כי לכ׳ זה תלוי על איזה עצם ועל איזה
קליפה.
קליפות הבלתי אכילים אין להן דין ערלה .ייתכן שלפי הר״ן – אם היה לך עצם בלתי אכיל כלל – אז ייתכן שיהיה לה
דין קליפה ויצטרף להיתר.
ריטב״א /רא״ה – רק עצמות שיש להם מוח מצטרפות
הריטב״א מביא מבדק הבית שכל הדיון על עצמות מצטרפות הוא רק לעניין עצמות שיש להם מוח – אך עצמות קשות
מצטרפות להיתר.
אם יש לך עצם שיכול להיות אכיל ,כיוון שאתה יכול לבשלו ,לכאורה זהו הסוג עצם שיצטרף לאיסור .אך ייתכן שישנן
עצמות שלא יכולים להיות אכילים ,מבלי היבט לעד כמה אתה מבשלו – וזהו נקדות הריטב״א – אם יש לך עצם בלתי
אכיל ,ולא שייך שיהיה אכיל ,אז זה כקליפה ,אך אם יש לך עצם שיכול להיות אכיל ,אז זה יהיה כאוכל עצמו.
ר״ש – העיקר כירשולמי כי הבבלי סוטה מכללים הרגילים כאן
ר״ש )רבנו שמשון( בתרומות ה.ט:
כל סוגיית הזרוע בשלה אינו תואם לכללים הרגילים :הוא מין במינו – ולכ׳ בטל ברוב .לכן זה שלומדים ס׳ מזרוע
בשלה אינו תואם לכללים הרגילים של ביטול.
אז להכלה ,לכ׳ יש לנו להתעלם מדברי הבבלי כי זה סימנא בעלמא .לכן ,הירושלמי צודק ,שעמצות וקליפות אין להם
מעמד של איסור כלל וכלל.
אז יש לנו כאן ג׳ מהלכים:
א( בבלי
ב( ירושלמי
ג( תווך בין בבלי ירושלמי
 .aזה השיטה הכי מסובכת
מאירי ורמב״ן – פוסקים כבבלי.
המאירי מצטט אלה שאומרים שעצמות מצטרפות בין להיתר בין לאיסור – דהיינו כבבלי.
גם המרב״ן פוסק ככה.
או״ז ßרמ״א :עצמות של היתר מצטרפות להיתר .של איסור אינם נחשבים כלל.
א( או״ז – מצטרפים עצמות של היתר ,מתעלמים מצעמות של איסור – בשתי הכוונים .העצמות של איסור לא
נחשבים לאיסור או להיתר.
ספר אור זרוע חלק ד פסקי עבודה זרה סימן רעז
לכך נראה דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות הזרוע סימנא בעלמא ואסמכתא בעלמא היא .דמדאורייתא
בטל ברובא דזרוע בשילה מין במינו הוא ובטל ברובא מן התורה הילכך עצמות של איסור אינן מצטרפות
 2העיר הרב ליבוביץ׳ דכלל דהלכתא כבתראה רק תקף אם הבתרא ראה דברי הראשונים .אמר שזה בגלל ירידת הדורות.
כל עניין הלכתא כבתראה הוא ע״פ העניין שאנחנו כננס ע״ג ענק ,אך אם לא פגשנו הענק איך ייתכן שאנחנו נעמוד על גביו?
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לאסור אבל עצמות של היתר מצטרפין להתיר.
אבל אין לצרף עצמות של איסור עם ההיתר לבטל את האיסור כרב ביבי וכרב הונא דטורח להתיר כולי האי.
אף על גב דמשמע להתירא ואם שום אדם יתיר לא עבר על דברי חכמים אבל אין נכון להקל כולי האי.
הרמ״א בסעיף א׳ פוסק כדברי האור זרוע
לא לגמרי ברור מה הסברא לשיטה זו – איך יכולים להתעלם מדבר שאכן כאן?
ביאור בשיטת האו״ז /רמ״א לעניין צירוף עצמות.
ב׳ הצעות באחרונים:
א( פמ״ג בשפתי דעת:
חכמים חששו שייתכן שקודם תבשל העצמות של איסור אם האיסור עצמו ,בלי כל היתר ,ואז העצמות יבלעו טעם
האיסור ,ואז לא תוכל להצטרף העצמות להיתר .חנ״נ בעצם עצמו – ולכן אומרים עצמות של איסור אינם באים
בחשבון.
ב( בחוו״ד
אנן חושבים על כל דבר כאכיל או בלתי אכיל .אך ישנם מדריגות .עצמות אינם נחשבים ככלום ,אך גם אינם כזה
חשובים .יש לחלוחית של בשר בתוך העצמות .אך הוא כזה קלוש שלא יגרום לאיסור .אך הוא גם לא היתר.
זהו איסור שלא יכול לאסור.
בלשון הראבי״ה נראה שלא מקבל כל אחד מב׳ ההסברים – הרשב״א בתורת הבית מביא שאפילו עצמות האיסור
מצטרפות להיתר אם אין להם מוח ,אך יש להם מוח מצטרפות לאיסור.
•

פת״ש מהרי״י הלוי :אפילו עצמות איסור שיש להם מוח מצטרפות להיתר לבטל האיסור – זהו חידוש גדול.

•

הב״י והב״ח :עצמות של היתר מצטרפות להיתר רק אם התערובת הוא מב״מ שמה״ת בטל ברוב ,אך אם לא
היה תערובת מין בשאינו מינו אין להשתמש בעצמות כדי לבטל – כי הצורך בס׳ הוא דאורייתא – אם אתה
רואה שזה מחלוקת ,כאשר זה בא לדרבנן – אפוא שהצורך בשישים הוא רק דין דרבנן ,כי הוא מין במינו,
נסמוך עליו.

בשו״ע יש דיון איך לפסוק.
• המחבר אומר עצמות של איסור מצטרפים אם ההיתר לבטל האיסור:
• הרמ״א :יש מחמירים שאין להצטרף עצמות אך במקום הפסד יש להקל – כי מעיקר הדין עצמות אין להם
טעם.
בפשטות כאשר אומרים עצמות אין להם טעם – זה עצמות שאין להם מוח.

א י ן מ ב ט ל י ן א י ס ור ל כ ת כ יל ה
הראשונים דנים האם זה איסור דרבנן או דאורייתא לבטל איסור לכתכילה בתוך סוגיית זרוע בשלה:
רבי יהודה סובר שדם הפר שיש לו הרבה יותר דם מדם השעיר ,עדיין רואים דם השעיר.
למה הוא לומד משם שמין במינו אינו בטל?
כדאי יותר ללמוד מזרוע בשלה שמין במינו בטל ,כי הזרוע הוא אותו מין של שאר הבהמה.
הגמ׳ מתרצת – זרוע בשלה חידוש הוא ,ומחידוש לא גמרינן.
הגמ׳ לא מסביר מהו החידוש של זרוע בשלה.
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הגדרת חידוש הוא לא דבר שלא הייתי מחדש מעצמי ,אלא חידוש היינו דבר שסותר את הכלל )ע״פ התוס׳ ביבמות דף
ז ,ומובא גם בארץ הצבי( עדים זוממים הוא דוגמא של חידוש ,הכלל הוא שתרי כיתי עדים המכחישים זא״ז לא
מאמינים שום אחד מהם .ובכל זאת אצל עדים זוממים ,מאמינים השניים על הראשונים.
במוציא שם רע ,אין לוקין ומשלמים .בכל מקום שאומרים חידוש היינו דבר הסותר את הכלל.
הר״ן מביא הראב״ד שהחידוש הוא שמרשים ביטול איסור לכתחילה .הראב״ד מניח שביטול איסור לכתכילה הוא דין
דאורייתא – אין מבטלין איסור לכתכילה הוא דין דאורייתא ,ולכן הגמ׳ אומרת כאן שזה חידוש שאפשר לבטל איסור
לכתחילה.
קשה להבין באופן קונצפטואלי – שאם ביטלת איסור לכתחילה שזה לא הופך להיות בטל -זהו רק מדרבנן.
מדאורייתא ,ביטול איסור לכתחילה בטח מועיל .וא״כ מה הבעיה בלבטל איסור לכתחילה.

ד׳ הסברים לדין דרבנן דאין מבטלים איסור לכת׳
א( דשל״מ אינו בטל מדרבנן – למה ייסדו שדשלמ אינו בטל :עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר .תמתין ואז כל
הדבר יהפוך להיתר .זהו הבנתו של רש״י .אמנם איך אפשר לומר ״עד שתאכלנו באיסור״ אם זה בטל אין זה
איסור! זה היתר! אלא מאי ,שרש״י מלמדנו שברמת דאורייתא ,לסמוך על ביטול הוא עדיין קולא ,זה עדיין
דבר שלא מאה אחוז ברמת דאורייתא .זה בדיעבד בדאורייתא.
ב( הרשב״א במשמרת הבית – התורה לא רצה שחבר׳ה יעשו ביטול כל הזמן ,לכן יש סייג דאורייתא שלא
לבטל איסור לכתחילה.
ג( ר״ן בשם בעלי התוס׳  -החידוש כאן שאתה צריך לבטל זרוע בשלה – אך בכל התורה כולה – האם ביטול
איסור לכתכילה דין דאורייתא או דין דרבנן.
עד כאן אמרנו שאין שיטת ביניים – האם אומרים ביטול איסור לכתכילה הוא דאורייתא או דרבנן ,זה או דאורייתא ,או
דרבנן.
אך יש אחרונים שאומרים שיש שיטת ביניים –
ד( בלח בלח אין מבטלין איסור לכתכילה הוא דין דרבנן ,אך ביבש ביבש הוי דאורייתא
פת״ש בס״ק ג ,מביא :נוב״י שדן בחילוק הבא .נגיד שביטלת יבש ביבש לכתחילה – האם זה יכול להיות מותר
לכתחילה מה״ת?
אך לא ייתכן לומר שזה מותר – כי סו״ס תאכל נבלה בהכרח.
נוב״י מציע שכל המח׳ ראשונים על ביטול איסור לכתכילה הוא לא בנוגע ליבש ביבש ,אלא ללח בלח – איפוא
שהטעם הוא נתקף ונפחת .ואילו אצל יבש ביבש ,האיסור הוא עדיין שם – זה עדיין איסור בעין .וזה לא שייך
לכתכילה .אם אתה מערב נוזלים ,אז זה יותר שייך שזה מותר מה״ת ,כי ביטלת את זה לכלום .סו״ס כאשר
מדובר ביבש ביבש ,יש לך חתיכה אחת של איסור .בלח בלח – האיסור נתקף לגמרי ע״י האיסור.
אצל יבש ביבש ,כועל״פ שאין מבטלין איסור לכתכילה הוא דין דאורייתא ,בתשובת חת״ס מוסיף שכאשר
התורה דן בנבילה אומר לכלב תשליכון אותו.
אם יש לי נבילה או טריפה ,לכלב תשליכון אותו אומר שאני צריך להוציא אותו מרשותי .שואל החת״ס –
למה לא לבטלו?
אלא מאי – רואים שהנוב״י נכון כיוון שנבילה הוא דבר יבש ,א״א לבטל יבש ביבש איסור לכתכילה .תוס׳
משמע כך בביצה ד – .שיש איסור דאורייתא של אין מבטלין איסור לכתכילה ,כמו שיטות הראב״ד – בעצם
אומר זאת בפירוש.
הרעיון של חילוק בין ביטול איסור לכתכילה ביבש ביבש מול לח בלח – נאמר בפירוש אצל החת״ס ונוב״י אך לכ׳ יש
לו בסיס בראשונים .המרדכי דן בגמ׳ ביבמות – היבמה צריך לרוק לפני היבם – יש הרבה רעיונות בהלכה – האם היא
יכולה לשתות.
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מה אם היבמה מוריקה ,והרוק שלה כולה אדום – כי הוא דם.
הגמ׳ אומרת שזה מועיל כחליצה – א״א לדם בלא צחצוחי רוק.
הגמ׳ יש לשון דומה לעניין טומאת זב – א״א לש״ז בלא צחצוחי זיבה .אם זב הוא בעל קרי ,מניחים שהוא זב ג״כ
המרדכי מקשה :למה לא נגיד שהרוק בטל אצל הדם ,או שהזיבה בטל אצל הש״ז?
מרדכי מתרץ שייתכן שהרוק לא לגמרי נבלע בדם –
גם מציע שאולי א״א לסמוך על ביטול ברוב ,כי בא לעולם בערובת – זה לא תערובת שנוצר – כאשר באה לעולם כבר
היה תערובת .רק אומרים ביטול כאשר ב׳ דברים שהיו נפרדים מתערבים – אך דברים שתמיד היו מעורבים לא יהיו
נחשבים בעולם .מהר״י קורקוש – עקרונית ביטול ברוב אמור להועיל – אך ביטול ברוב היה אמור להועיל אצל הרוק.
הבעיה הוא שהגמ׳ במנחות פ״ב אומר שאם יש לך ג׳ חתיכות בשר ,ב׳ שחוטות ואחד נבילה ,טהור.
אך אם שם כולם בשקית ,ואז מרים השקית ,נבלה מטמא במשא ,ולכן אני טמא.
מה לעניין ביטול?
אלא מאי ,יש חילוק בין יבש ביבש מול לח בלח .כאשר יש רוק מעורב בדם ,נגיד שיש עניין של ביטול – או לכה״פ
צריך להיות ,כי הרוק נתקף ע״י הדם .אך כאשר מדובר בתערובת יבש ביבש ,כמאן דאיתיה דמי!
אז לעניין ג׳ חתיכות בשר ,זה בטל ברוב ,אך אני צריך להיות מודע לנוכחות האיסור.
ייתכן שזה ישפיע על מחלוקת ראשונים איך לייחס לביטול יבש ביבש.
זה הכל מיוסד על מח׳ ראשונים – שהנוב״י והחת״ס אומרים שביבש ביבש ,לכו״ע ביטול איסור לכת׳ הוא דין
דאורייתא.
כנראה שלח בלח הוא סוג תערובת תקיף יותר מאשר יבש ביבש – רואים לח בלח כתערובת חמור יותר .למשל ,חמץ
בפסח אסור במשהו – מה לעניין תערובת חמץ מלפני פסח? האם הוא בטל בשישים ,או גם אסור במשהו.
יש ראשונים שאומרים דאיסור משהו הוא רק אם נתערב בפסח.
הרמ״א בהל׳ פסח מחלק בין יבש ביבש – ללח בלח ,שבטל בס׳ קודם הפסח .ביבש ביבש ,א״א להתעלם מזה שהאיסור
עדיין בעין ,רק שא״א לזהותו אותו – בא פסח ,והאיסור שם – זה יהיה אסור במשהו .ואילו אצל לח בלח ,האיסור כלל
אינו כאן .אינו חוזר וניעור בפסח ,כי הוא נעלם.
כנראה שלח בלח הוא גרוע יותר מיבש ביבש לפי רבי יהודה.
אמנם ,סברת רבי יהודה שמין במינו אינו בטל אינו עניין לוגית ,אלא גזה״כ – דהיינו דם השעיר בדם הפר – שהוא לח
בלח .ואם כל סברת רבי יהודה הוא גזה״כ – אין זה משפיע על איזה תערובת הוא יותר חמור עקרונית.
נוב״י וחת״ס וכמה ראשונים רואים החילוק בין יבש ביבש ולח בלח שונה זה מזה .ולפי רבי יהודה ,אין מבטלין איסור
לכתכילה ביבש ביבש הוא דין דאורייתא ,ואילו אין מבטלין איסור לכתכילה בלח בלח הוא דין דרבנן.
זהו גישה אחת לומר שאין מבטלין איסור לכתכילה הוא לא לגמרי דין דאורייתא ,ולא לגמרי דין דרבנן.
קיצור :האם אין מבט׳ איסור לכת׳ הוא דין דאור׳ או דרבנן.
בראשונים נראה שהוא או כך או כך.
אך בנוב״י ובחת״ס נראה שלעניין יבש ביבש הוא דאורייתא אך בלח בלח הוא דרבנן – וייתכן שזה מיוסד על המרדכי.
בתשובת אבני מילואים – ס׳ יח דן בקושיית המל״מ .מאכילים אותו הקל הקל תחילה.
תלמוד בבלי מסכת יומא דף פג עמוד א
גמרא .תנו רבנן :מניין היו יודעין שהאירו עיניו? משיבחין בין טוב לרע.
אמר אביי :ובטעמא.
תנו רבנן :מי שאחזו בולמוס  -מאכילין אותו הקל הקל,
טבל ונבילה  -מאכילין אותו נבילה,
טבל ושביעית  -שביעית.
טבל ותרומה  -תנאי היא,
דתניא :מאכילין אותו טבל ,ואין מאכילין אותו תרומה.
בן תימא אומר :תרומה ולא טבל.
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אמר רבה :היכא דאפשר בחולין  -דכולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה.
כי פליגי  -בדלא אפשר בחולין,
מר סבר :טבל חמור,
ומר סבר :תרומה חמורה,
מר סבר :טבל חמור ,אבל תרומה  -חזיא לכהן.
ומר סבר :תרומה חמורה ,אבל טבל  -אפשר לתקוניה.
המל״מ בפרשת דרכים דרוש יט מביא – למה לא להפריש תרומה ,ולערבו בחולין!! כך נבטל התרומה בשישים
מדאורייתא.
אב״מ דן בחטא כדי שיזכה חברך – רדיית הפת וכו׳
הוא מתרץ כך:
שו"ת אבני מילואים סימן יח
איברא למ"ד דאין מבטלין איסור אינו אלא דרבנן יראה לענ"ד דהכא מן התורה אסור משום דאנו מוזהרין על
התרומה שלא נפסידנה כדכתיב ושמרתם את משמרת תרומותי וכדתנן פ"ח דתרומות ]מ"ח[ ע"ש ומן התורה
צריך שימור שלא נפסיד תרומה ,וכ"כ הרמב"ם פי"ב מהל' תרומות ]הי"ב[ ע"ש ,וכשמבטל תרומה בתוך חולין
הרי נהפך האיסור להיתר ונעשה מתרומה חולין דאחרי רבים להטות וכמבואר וה"ל מאבד התרומה בידים
כשמבטלה ברוב חולין דתו ליכא כאן תרומה והתורה אמרה ושמרתם את משמרת תרומתי ,ודו"ק.
אם אצל נבלות וטרפות ביטול איסור לכתחילה הוא רק איסור דרבנן ,ביטול איסור תרומה הוא איסור דאורייתא כי שם
יש מצוות שמירה.
דין משמרת תרומתי שייך אפילו לתרומה תלויה – איסור אין מבטלין איסור לכתכילה הוא דין במשמרת תרומה.
קיצור :המקור לאין מבטלין איסור לכתכילה הוא זרוע בשלה קדשים .כל המח׳ אם הוא דאוריית או דרבנן – הוא
בסוגיית זרוע בשלה – האם אומרים כך בפירוש או שזה רק אסמכתא .האבני מילואים אומר שאפילו אם זרוע בשלה
הוא רק אסמכתא דרבנן ,לבטל תרומה או קדשים – זה דאורייתא.
בן האבני מילואים מעיר שאין משנה שאומר אין מבטלין איסור לכת׳ – הגמ׳ מניח הכלל לאור משנה בתרומות אך לפ״ז
שתרומה שונה ,קשה להבין איך הגמ׳ ידע להמשיך הכלל דאין מבטלין מתרומה לשאר עניינים.
הגמ׳ אומר שאין מבטלין איסור לכת׳ גם לעניין יו״ט – אז אם המקור לאין מבטלין איסור לכתכילה באמת הוי מזרוע
בשלה ,יש לנו בעיה.
עניין זה של שמירה מובא בשם הגר״ח כיסוד המנהג ״לגנוב״ האפיקומן.
עניין הגניבה בעיקר הוא דין לא בגניבה אלא בהצפנה של האפיקומן – אם זה זכר לקרבן פסח ,זה צריך שמירה – אז
הצניעו אותו.
אבני מילואים מחלק בין תרומה וקדשים מצד אחד – ששם אין מבטלין איסור לכתחילה מדאורייתא לעומת שאר
איסורים ששם אין מבטלין איסור לכתחילה הוא רק דין דרבנן.
חוו״ד:
מחלק :האם מדובר באיסור אכילה או איסור הנאה.
ביטול איסור הנאה עובר על האיסור שלא להנות מן הדבר.
לעניין איסור אכילה אמנם ,אולי ייתכן לבטל אותה.
הישועות יעקב כותב דברים דומים בהלכות חנוכה ס׳ תרעז.ד או״ח –
שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעז סעיף ד
הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה ,עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה
למצותו; ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו ,יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו.
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ב׳ דרכים לבטל איסור לכתכילה:
א( להוסיף איסור בידיים להיתר
ב( לרבות היתר על איסור שכבר נתערב בהיתר.
ישועות יעקב מביא ממג״א שלפי כמה דעות ,אפשר לבטל איסור דרבנן לכתכילה בידיים – למה שמן שונה?
ונראה לי לחלק בין דבר האסור באכילה לדבר האסור בהנאה.
אפילו אם אין מבטלין איסור לכתחילה הוא רק דרבנן ,זה אמור רק אצל איסורי אכילה ,אך באיסורי הנאה – זה איסור
דאורייתא כי הוא עובר על איסור הנאה.
ר״ן ביצה דף ב :בדפי הרי״ף מביא הגהה ברי״ף ישן שאומר דאין מבטלין הוא רק דין באיסורי אכילה – ולא שום
איסור אחר.
שם – מבטלין סכך פסול בהדי סכך כשר – דין אין מבטלין איסור לכתכילה דאורייתא נאמר רק לעניין איסורי אכילה.
קשה לומר שמעשה הביטול הוא האיסור ,לכ׳ האיסור הוא על האכילה של הדבר הנתבטל.
ייתכן שאין איסור לבטל איסור לכת׳ .יש איסור לבטל ואז לאכול /להנות מן האיסור שאכלת.
בטח שאתה יכול לזרוק הנבילה לתוך האשפה אע״פ ששם יתערב אם נפח האשפה ויתבטל.
ייתכן שגדר אין מבטלין איסור לכתכילה הוא כאשר יש לך כוונה לאכלו.
המר״א בפז.ו דן במים שהשתמשת להדיח כלים בשריים ולהדיח כלים חלביים בהם אח״כ – ואז להאכילם לבהמה.
הרמ״א אומר שלא לעשות כן ,כדי לא להנות מאיסור הנאה.
הש״ך מעיר שזהו רק לעניין מים חמים ,כי רק זהו דרך בישול.
מקשה רעק״א – א״כ מלבד ההנאה ,ליתסר לערב מדין איסור בישול
שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פז
עוד כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו בהם כלי חלב ,וליתן לפני בהמה ,דאסורים
בהנאה )מהרי"ו(.
רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן פז
(ש"ך סקי"ט( כשהדיחם במים רותחין .קשה לי דא"כ מלבד הנאה ליתסר לערב מטעם מבשל בב"ח ]והמנ"י כלל
פ"ה ס"ק י"ט כתב דמיירי שאינן רותחין ,ואף כיון דלא הוי דרך בישול מותר בהנאה ,מכל מקום אסור לערב
בידים להנות ממנו[ ועמ"ש בריש הסימן אח"כ ראיתי דעמד בזה הפליתי ואולי יש לומר דמיירי דהמים שבב'
הכלים הם ס' כנגד הא' אלא דאסור לערב ולהנות ממנו דהוי מבטל איסור לכתחילה ואסור דדינא דאין מבטלין
רק לענין אכילה והנאה אבל לענין בישול לא מצינו כן ועדיין צ"ע:
ייתכן שאין מבטלין איסור לכתכילה א״כ הוא רק שייך לאיסורי אכילה והנאה.
ב"ח אורח חיים סימן תרכו
כתב במרדכי הארוך )השלם סי' תשלח( ובאגודה )סי' י( פרק קמא על ההיא דחבטן ועירבן ומבטלו ברוב ואם
תאמר הלא אין מבטלין איסור לכתחלה )ביצה ד ב( וי"ל דקודם יום טוב שאינו איסור עדיין נתקן ועוד דהא
דאין מבטלין לכתחלה מדרבנן הוא והני מילי במקום שנהנה כגון לאכול או להחם אבל מצות לאו ליהנות
ניתנו )עירובין לא א ,ר"ה כח א( אבי"ה )סי' תריג(:
אין מבטלין איסור לכתכילה הוא בעצם איסור הנאה – אל תהנה מזה שבטלת איסור.
ואז אם כל מה שתקבל מביטול איסור לכתכילה הוא מצוה ,אין זה ביטול איסור לכתכילה האסור ,כי מצוות לאו ליהנות
ניתנו.
קיצור:
ההגבלות על אין מבטלין איסור לכתכילה:
א( יבש ביבש שונה מלח בלח.
 .aבזה שיבש ביבש יהיה איסור דאורייתא ,ואילו לח בלח דרבנן.
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ב(
ג(
ד(
ה(

אבני מילואים – תרומה וקדשים הם תחת הכלל מדאורייתא ,אך לא שאר איסורים.
חוו״ד – יש להבחין בין איסור אכילה לאיסור הנאה –
רע״ק בשם הפלתי – חילוק בין איסורים שאינם איסורי אכילה או הנאה – ששם אין בעיה של מבטלין איסור
לכתכילה
ב״ח – דבר מצוה אינו תחת הכלל של אין מבטלין.

מח׳ איך לפסוק האם אין מבטלים איסור לכת׳ דאור׳ או דרבנן?
ש״ך – איסור דרבנן
פר״ח – פוסק כראב״ד :איסור דאורייתא.
רב גרסטון :אין הכרעה האם מבטלין איסור לכתכילה הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן – ולכן יש להחמיר.
רב גרסטון מביא ד׳ נ״מ אם הוא איסור דאורייתא או דרבנן.
ד׳ נ״מ להאם מבט׳ איסור לכת׳ דאורייתא או דרבנן
נ״מ א – בין שוגג למזיד
א( משנה בתרומות – קנס למבטל איסור לכת׳ במזיד – וכך פוסקים בשו״ע.
 .aרעק״א :זה מח׳ תנאים אם קונסים שוגג אטו מזיד .בדר״כ המח׳ עולה לעניין מעשה שבת בחולין טו.
מובא גם בשו״ע שיח.א –
 .iר״מ –
 .1אם המלאכה נעשתה בשוגג ,כולן יכולין ליהנות בשבת עצמו.
 .2אם המלאכה נעשתה במזיד – אף אחד יכול ליהונות ,לאחר שבת ,כולם יכולים
ליהנות
 .iiרבי יהודה:
 .1שוגג :אסור לכולם ,אחר שבת מותר לכולם.
 .2במזיד:
 .aלמי שעשה המלאכה אסור לעולם,
 .bלשאר בנ״א מותר לאחר שבת
 .iiiרבי יוחנן הסנדלר:
 .1לשוגג :אסור לעבריין גם אחרי שבת.
 .2מזיד :אסור לכולם לעולם.
•
•
•

לא פוסקים כרבי יוחנן.
שו״ע בשיח.א פוסק כרבי יהודה.
גר״א פוסק כר״מ

מ״ב במקום הצורך יש לסמוך אגר״א אליבא דר״מ.
אם מדובר באיסור דרבנן – יש לסמוך ארבי מאיר
אם יש מח׳ אם המעשה אסור או לאו גם אפשר לסמוך על הגר״א  /רבי מאיר.
רבי יהודה קנסו שוגג אטו מזיד.
לפ״ז אם מישהו ביטל איסור לכתחילה  ,אם עשוהו בשוגג ,האם נגיד שמותר? זה תלוי במחלוקת תנאים –
רעק״א – עבר וביטלו – או שריבה עליו ,אם בשוגג מותר ,ואם במזיד ,אסור למבטל עצמו אם הוא שלו.
אמנם לפי חלק הראשונים אין זה מותר! ועוד ,בס׳ שיח המחבר עצמו פוסק כרבי יהודה ,אז רעק״א שואל – מה פשר
הדברים – נראה שיש סתירה בשולחן ערוך בין סימן צט לסימן שיח באו״ח .אלא שרציך להיות דמדובר כאן בדרבנן.
לא קונסים שוגג אטו מזיד בדרבנן.
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אכן א״כ רואים שיש נ״מ גדולה האם רואים ביטול איסור לכתכילה כאיסור דאורייתא או איסור דרבנן.
מהו גדר שוגג?
א( טועה בדין.
ב( אומר מותר.
ג( אונס – למשל המוצר שלח דבר דומה לכשר למסעדה – ואז הטבח שם לתוך הסיר ,והמשגיח אומר לטבח
להוסיף ולבטל ,אך הוא חשב שזה מותר! האם זה שוגג?
פר״ח אומר שזה נקרא שוגג.
נ״מ ב – אם חשוד על דינים דרבנן ,האם חשוד אדינים דאורייתא
פר״ח :על דינים דרבנן ,נהיה יותר מחמיר מאשר בדאורייתא ,כי חוששים שהוא מבטל איסורים דרבנן.
נ״מ ג – ביטול איסור לכת׳ לצורך חולה שאין בו סכנה:
נגיד שיש לך ילדה בת יב שצריכה תרופות בסירופ ,ויש לחשוש שמעורב בו ְגִליֶצ ִרין מבהמה טמאה – מילא אם זה היה
בכדור ,תינח ,אבל בסירופ ,זה בעיה.
לכאורה אם אין מבטלין איסור לכת׳ הוא איסור דרבנן ,יש לעשותו לצורך חולה שאין בו סכנה .אם איסור דאורייתא
לא.
ייתכן שאתה יכול לומר לגוי לבטל האיסור – אך זה מניח שכל האיסור הוא מעשה הביטול.
נ״מ ד – טחינת חיטים מתולעים וטחינת שייקים.
תה״ד ס׳ קעא – אומר שמותר לטחון חיטים מתולעים אם הסרת את החיטים הכי מתולעים קודם.
ש״ך יורה דעה מביא שמותר לבטל ספק איסור .לא יודעים בבירור שיש שם תולעים ,ברגע שאני טוחן אותו לא יהיה
בריה ,יהיה בטל בס׳.
זהו ש״ך לשיטתו ,שספק דרבנן לקולא.
ערה״ש :תלוי בשאלה זו – אם סוברים ביטול איסור לכת׳ הוא איס׳ דאור׳ אז אס׳ לבטל אפ׳ ספק איסור.
שלאה למעשה – אשה בשלה ברוקלי קייל וכד׳ במרק בלי לבדקם .ואז קודם השבת נהייתה מודע לכך – ורצה לרסקם
בבלנדר.
אם זה רק ספק איסור –
אז אם אין מבטלין הוא איסור דרבנן ,מותר
אם הוא דאורייתא אסור.
רב בעלסקי אמר להחמיר ,אך התרה״ד עצמו התיר בכעי״ז.
עוד יש בעיה שייתכן שזה מוחזק בתולעים – אם הוא מוחזק בתולעים זהו חזקת איסור.
-האם אין מבט׳ איסור לכת׳ הוא איסור דאורייתא או דרבן.
מי שמתבטל בשבילו:
איתא בשו״ע שאסור למבטל ומי שנתבטל בשבילו.
רמ״א – אם בטלת איסור לכתחילה ,אסור לא רק לעניין מי שביטל האיסור ,ולמי שנתבטל בשבילו ,אלא גם אסור
למכרו לישראל אחר שלא ייהנה ממה שביטלו.
האם האיסור הוא שאתה לא אמור ליהנות מזה שבטלת ,דהיינו איסור גברא ,או אולי אומרים שהקנס הוא איסור חפצה,
שהם עכשיו בגדר מאכלות אסורות ,ולכן אף אחד מותר לאכלו.
נראה מדברי הרמ״א שהיסוד הוא איסור גברא שלא ייהנה ממה שביטלו – אז איסור הנאה ,ולכן אסור למכרו לישראל
– הש״ך מביא מדברי האו״ה ,שאם אתה נותנו לישראל ,אתה חייב לתת לו בחינם – זה לא שאתה צריך לתתו לישראל
בחינם ,אלא שאתה לא אמור ליהנות.
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רעק״א מביא תשובת הריב״ש בסימן תצח ,שאפילו אסור לישראל שקנה ,כי הוא נחשב מי שנתבטל בשבילו למרות
שהוא לא ידע כלל מהאיסור.
הט״ז חולק על כך מדברי המהרש״ל שאומר שהוא רק נחשב ״מי שנתבטל בשבילו״ אם ידע מהביטול ושמח על כך.
אך אם לא ידע כלל ,אז לא נחשב מי שנתבטל בשבילו.
ספר קניין דעה – היה עובדה שבו עירבו חלב טריפה אם חלב כשרה – והיה בטל – והיה דיון אם מותר לקנות החלב.
ייתכן שזה תלוי על השאלה – איך רואים מי שנתבטל בשבילו – האם הוא צריך לדעת שמבטלים בשבילו כדברי
המהרש״ל )דהיינו איסור גברא( ,או כל כמה שהוא נהנה אף שלא ידע ממעשה הביטול לא יכול ליהנות ממנו כדברי
הריב״שׁ )איסור חפצא(.
אג״מ יו״ד ב.מא – מה הסיבה לקנס מי שנתבטל בשבילו?
הב״י מביא ב׳ סיבות שרק אחד מהם מצטט הש״ך.
א( נהנה ממעשיו הרעים -
ב( יביא אותו להורות לגוי לבטל בשבילו -
ש"ך יורה דעה סימן צט
יא )פמ"ג( וכן למי שנתבטל בשבילו  -דאי שרית למי שנתבטל בשבילו חיישינן דילמא אתי למימר לעובד
כוכבים או לעבד שיבטלנו הלכך קנסינן ליה ב"י:
אם זה הסיבה העיקרי ייתכן שיש חילוק בין אם מי שביטל בשבילו ידע מזה אי לאו.
וא״כ הש״ך הוא בהסכם אם דברי הט״ז .זה רק בעיה אם ידעו שבמתבטלים בשבילו – דהיינו איסור גברא.
לעניין אהני מעשיו הרעים של המבטל ,לא משנה אם מי שביטל בשבילו ידע מיניה או לאו.
אג״מ מסיק שהש״ך הוא לקולא אם הש״ך וט״ז לאור זה שהש״ך רק מצטט אחד מב׳ הסיבות שהב״י מביא לקנוס מי
שנתבטל בשבילו.
בשיעורי הרב פ.ב – גרי״ד אומר שהמג״א בס׳ שיח אומר שהקנס במעשה שבת מאד דומה להקנס דביטול איסור
לכתחילה ,ולכן אם מאפיה אופה בשבת ,ריב״ש יגיד שתמיד אסור לקנות המאפה משם – כי אתה הופך להיות ״מי
שנתבטל בשבילו״ – מג״א אז אומר שלפי הב״י ביו״ד משמע שרק קונסים מי שמבטל בשבילו למבטל איסור לכתחילה,
אך לא אצל מעשה שבת.
ר״מ סולבייצ׳יק הסביר החילוק בין מעשה שבת לביטול איסור לכתחילה ,ששם יש קנס יותר חמור –
לעניין מעשה שבת ,הקנס הוא בגלל שעברת על מלאכה – לכן מובן למה שלא בהכרח צריך לקנוס מי שנתבטל
בשבילו .אך אמנם לעניין ביטול איסור לכתחילה ,ההנאה הוא עצם ההנאה מביטול האיסור – כי סו״ס מי שנתבטל
בשבילו הוא זה שנהנה .לעניין שבת ,העניין העיקרי הוא המעשה – היה מעשה מלאכה .לעניין ביטול איסור לכתחילה
אמנם ,הבעיה הוא בתוצאה ,ההנאה.
ראיה שביטול איסור לכת׳ אינו דין במעשה הביטול:
אם יש לי בשר נבלה ,וגם יש לי בשר שחוטה – האם אני יכול לזורקם יחד באשפה אחת .כן .אבל הלא זה ביטול איסור
לכתחילה? רק כאשר אתה מחליט לאכלו זה ביטול איסור לכתח׳ ,כי זה לא דין במעשה ביטול ,אלא בהנאה.
מביא בשם הפרי תאר – צט.ח – אם אתה רוצה לשלוח לגוי ג׳ חתיכות בשר ,ואחד מהם נבלה ,תזהר שלא לערבם יחד
– כי לדידו זה ביטול איסור לכתחילה.
אמנם בגליון מהרש״א – איתא שמותר לערב איסור והיתר ע״מ להשליכם לים.
לפ״ז באר הגרי״ד היסוד מאו״ה שאסור למכור לישראל איסור שבטלת לאותו מכיר שמכרת לנכרי – הש״ך היה טרוד
מזה – הרי יכולת למכור לאינו יהודי לאותו מכיר ,אז אינך מקבל הנאה מהמכירה לישראל.
גרי״ד מבאר שהאיסור לבטל לכת׳ הוא שא״א לעשות דבר אם האיסור שהיית יכול לעשות בלי ביטול.
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בלי ביטול לא היית יכול למכור את זה לישראל .עכשיו שעשית ביטול ,אסור למכרו לישראל אפילו לאותו מכיר .גם
יוצא לפי וורט זה לא רק שאסור למכור לישראל לאותו מכיר ,אפילו אסור לתת לישראל במתנה ,כי אסור לעשות שום
דבר אתו – שיגרום להנאה זהו הקנס.
זה עולה למעשה הרבה כאשר חברה רוצה לבטל איסור לכתחילה – נגיד גויים שמקבלים הכשר מה.OU
בבדה״ש ביאורים מציע שהריב״ש אכן יקל במקרה כגון זה – אינו יהודי לא יצור איסור על האוכל.
בסוף בדה״ש מסיק לחומרא לאסור ,כי סו״ס ,אם ההשגחה מרשה להם לעשות האוכל ,סו״ס זה התערבות יהודית
בעשיית המזון.
הרב סבולפסקי אמנם פקפק על איסור זה ,שהרי הגויים לא מקבלים המתכונת מארגון הכשרות ,אלא ארגון הכשרות
מסתכל על המתכונת ודן אותו ע״פ כללי הכשרות.
תכליס – כל השגחה בעולם לא ירשה לחברה לבטל איסור לכתחילה ,אפילו אם זה היה המתכונת לכתחילה.
היחס בין ביטול איסור לכת׳ וחנ״נ
בדר״כ ביטול איסור לכתחילה הוא שיש תערובת איסור והיתר ,ואין מספיק היתר לבטל האיסור ,אז אתה מרבה עליו
היתר לבטלו.
עוד סוג של ביטול איסור לכת׳ ,אתה לוקח משהו שלא יכול להתבטל באופן טכני – ומשנה אותו כך שעכשיו ראוי
לביטול – למשל :ריסוק קייל.
האם מותר לפגום הטעם של משהו ,ואז לבטלו? דיון ביד אפרים ,מחלוקת חכם צבי ורב יעקב עמדן.
לעניין מוסיף עליו היתר ומבטלו – א״א לראות השאלה רק ממבט של אין מבטלים איסור לכת׳ ,צריכים להסתכל עליו
גם ממבט של חנ״נ .אם אתה לוקח נ׳ גרם של בשר ,ומערבו אם כ׳ גרם של חלב ,יש לך ע׳ גרם של בב״ח .לעניין שאר
איסורים ,זה יגיד שאם ערבתי  1גרם של נבלה אם  40גרם של שחוטה ,יש לי  41גרם של איסור .מרבה עליו היתר
ומבטלו לא יועיל ,כי אצטרך  41*60כדי לבטלו ,לא רק להוסיף עוד  20גרם של שחוטה.
אם נגיד כדברי רבינו אפרים שאין חנ״נ בשאר איסורים – זה רק דין בב״ח תינח.
אך מה נגיד לפי ר״ת ושאר ראשונים שיש חנ״נ אפילו בשאר איסורים .הראשונים מעירים שדין מרבה עליו היתר
ומבטלו צריך להיות אצל מקרים שבהם לא אומרים חנ״נ – למשל יבש ביבש – או לח בלח קר .הרמ״א אומר שכל דין
מרבה עליו היתר ומבטלו הוא דווקא שנתערב יבש ביבש ,או לח בלח אם לא אמרינן חנ״נ .אבל לח בלח לא מהני אח״כ
שהוסיף היתר ,דאמרינן חנ״נ.
לכאורה זה לא חידוש
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צט
סעיף ה
אין מבטלין איסור לכתחילה .ואפילו נפל לתוך היתר שאין בו שיעור לבטלו ,אין מוסיפים עליו היתר כדי
לבטלו .עבר וביטלו ,או שריבה עליו ,אם בשוגג ,מותר .ואם במזיד ,אסור למבטל עצמו ,אם הוא שלו ,וכן למי
שנתבטל בשבילו .ואסורים למכרו גם כן לישראל אחר ,שלא יהנו ממה שבטלו )ארוך כלל כ"ד( .ולשאר כל
אדם ,מותר.
הגה :ודוקא שנתערב יבש ביבש ,או אפילו לח בלח למאן דאמר שאין אומרים בו חתיכה נעשית נבלה ,כדלעיל סי'
צ"ב .אבל חתיכה שבלעה איסור ,לא מהני שנתוסף אחר כך ההיתר ,דהא אמרינן ביה חתיכה נעשית נבלה) .רשב"א
ויש אומרים דאפילו במקום דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה לא מהני ההיתר לבטל ,אלא אם נתוסף קודם שנודע
התערובת ,אבל אם נודע התערובת קודם ,לא מהני מה שנתוסף אחר כך .ולפי זה היה צריך החכם המורה לבטל
איסור לחקור אם נתוסף ההיתר לאחר שנודע )ארוך כ' ל"ז( .ולא נהגו כן.
כאן הרמ״א חוקר בין נודע התערובת ללא נודע .אם נודע התערובת אין ביטול ,ואי לא נודע התערובת יש ביטול.
אך מסיק שלא נהגו כן.
בשיעורי הרב פג.א – הגרי״ד מסביר יסוד נודע התערובת .למה זה משנה.
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גריד״ס מסביר שצריכים להבין זה במסגרת קמא קמא בטיל .יש מח׳ ראשונים לעניין איסור שנפל להיתר.
האם אומרים דקמא קמא בטיל – שכל טיפה שנופל נתבטל ,או האם אומרים שזה מצטבר ליצור כמות של איסור.
מח׳ ראשונים – האם אומרים קמא קמא בטיל בהיתר שנפל לאיסור – ל׳ גרם של היתר שנופלים לגרם א׳ של איסור
האם הם בטלים לגבי האיסור?
רש״י אומר שכאשר היתר נתערב באיסור אמר׳ קמא קמא בטיל ,ולכן אפילו אם יש לך ס:א יחס של היתר לא יהיה
בטל.
רמב״ן חולק ואומר שקמא קמא בטיל להיתר רק שייך אצל יין נסך ,ולא באשר איסורים.
רש״י – ברגע שהיתר בטל לאיסור ,מה שבא אח״כ הוא תערובת חדש – ואסור לערב שישים משתי תערובות שונות.
רמב״ן – סבור שס׳ מב׳ התערובות עובדים יחד ,הוא כעין הרמ״א שלא אומרים קמא קמא בטיל.
עד כאן יש לנו יסוד חנ״נ ,ואיך הרמב״ן מנסה ליישם חנ״נ למרבה עליו היתר ומבטלו –
היסוד אינו חידוש גדול – שדווקא כאשר לא אומרים חנ״נ שייך לומר מרבה עליו היתר ומבטלו
איסור והיתר – אפילו אם אי אתה אומר חנ״נ – זה רק מועיל כאשר לא נודע ההיתר.
א( מרבה עליו היתר ומבטלו שייך רק כאשר אין אומרים חנ״נ
ב( חידוש מהרמב״ן –
ג( דר״מ מאו״ה – אם אומרים חנ״נ ,זה שייך רק כאשר נודע התערובת – אך אם לא ידעת מהתערובת ,אפילו
במקרים שבדר״כ אומרים חנ״נ ,זה לא נעשה נבילה .הידיעה תשפיע על הנעשה נבילה.
ש״ך בס״ק טו – אומר שאפילו כאשר לא אומרים חנ״נ – אם נודע התערובת יהיה בעיה .אם יודע שיש לו תערובת,
הביטול יהיה במזיד ,ואסור לבטל .אם היה שוגג – היה מותר לאכול אם לא היה נודע התערובת .הש״ך שולל שיטה זו:
א( אב״א קרא
 .aראשונים עבדו מאד קשה כך ששיטת ר״ת בחנ״נ יעבוד .שיטת ר״ת שאומרים חנ״נ בשא״ס נראה
להיות מופרך מכמה סוגיות – ואילו שיטת רבינו אפרים נראה כדרך סלולה יותר שלא אומרים חנ״נ
בשא״ס .אם הדר״מ נכון ,אפשר לתרץ כל הגמרות – אפילו אם אומרים חנ״נ בשא״ס ,לא נגיד כך
אם לא נודע התערובת .מזה שאף אחד לפני הרמ״א אמר כן לתרץ ר״ת בטח שלא כך.
ב( אב״א סברא
 .aמופרך לומר שנודע התערובת ישפיע על חנ״נ – חנ״נ הוא דין בחפצא של איסור ,תערובת לפניך
הש״ך לומד .דכיוון דקיימא לן חנ״נ – א״כ מיד שנתערב נעשית נבילה .ולא מצינו לשום פוסק לחלק
בין נודע ללא.
 .bגריד״ס בשיעורי הרב פג.ב שהרמ״א בסימן צב.ד אומר דאין אומרים חנ״נ בשאר איסורים אא״כ יש
איסור דבוק .לו היינו אומרים חנ״נ בשא״ס ,שום דבר לא יהיה בטל – כי איסור ייפול לתוך היתר,
יטעים מה שמסביבו – ולאחר זמן הטעם יתפשט בכל הקדרה .לפי הרמ״א למה לא נגיד קמא קמא
נאסר ונעשה נבילה? אז צריכים לומר שדין חנ״נ בשאר איסורים אינו דין בהיתר הבלוע מאיסור
הנעשה נבילה ,אלא הוא דין בידיעת הבעלים .בלי ידיעת הבעלים אינו תערובת – וחנ״נ אינו מציאות.
מה שמעניק שם תערובת הוא ידיעת הבעלים.
 .iהטור מביא מדברי הסמ״ק בסעיף ה שצריך החכם לחקור אם נתנו מים בקדרה שנתנו בו
איסור ,שאותן מים שנתנו בו אח״כ ביטלו האיסור.
טור יורה דעה הלכות תערובות סימן צט
כתב בספר המצות שצריך החכם לחקור אם נתנו מים בקדירה אחר שנתנו בה האיסור שאותן
המים שנתנו אח"כ אין מצטרפין לבטל האיסור
*
ונ"ל שא"צ שאפילו אם הוסיף מים אח"כ אם לא כיון כדי לבטל האיסור מצטרפין דקי"ל כל

44

ב״ה
האיסורין שריבה עליהן שוגג מותרים במזיד אסורין ואין לחוש שמא יבאו לרבות במזיד שאם
באנו לחוש לזה גם לא נאמין לו מה שאומר שלא ריבה אבל המכוין להרבות אפילו הוא מין
במינו וההיתר רבה על האיסור שהוא בטל מן התורה אלא שחכמים הצריכו ס' אינו בטל כיון
שריבה במזיד
הש״ך סובר כדברי הטור שלא צריכים לשאול – למרות שאם לא היה שישים בשעת התערובת זה אכן בעיה ,מ״מ,
אחזוקי איסורא לא מחזקינן.
רב סבלפסקי אמר שזה סברא מוזרה – למה עכ״פ לא לשאול אותו – זה קל לברר.
אם סוברים דנודע התערובת משנה אז למה לא לשאול.
אין כוונתו לבטל
אם אין כוננה לבטל ,או מבטל לסיבה אחרת מותר לבטל
החכ״א כלל נב דין נט מביא כמה דוגמאות:
חכמת אדם שער איסור והיתר כלל נב
ח הא דאין מבטלין איסור דוקא במקום שיש איסור בבירור אבל אם אפשר דאין כאן איסור כלל מותר ולפיכך
חיטים מתולעים מותר לטחנן בריחים גדולים דאפשר שיברחו התולעים מקול הריחים )סימן פ"ד בש"ך ס"ק מ'
ובסימן צ"ב ס"ק ח'( ועיין כלל ל"ח סימן כ"ד :
ט ואפילו באיסור ברור דוקא במקום שמכוין לבטל האיסור אבל אם אין כוונתו לכך כגון דבש שנפלו בו נמלים
מותר לחממו עד שיהיה ניתך ויסננו כיון שאין כוונתו אלא לתקן הדבש וכן חיטים המתולעים מותר לטחנן
אפילו בריחים של יד כיון שאין כוונתו לבטל וכן חיטים שיש בו מצומחים ויש בו ששים מותר לטחנן קודם
פסח )סימן פ"ד ובאורח חיים סימן תנ"ג( .דין אם נתוסף היתר על האיסור נתבאר לעיל כלל מ"ד סימן י':
משנה ברורה סימן תנב
)יג(  ...מותר להגעיל סכין אסור בקדרה כשרה אם יש ששים במים נגדו ולא הוי כמבטל איסור כיון שאין כונתו
אלא להוציא הבליעה ומ"מ אין להשתמש אח"כ בהמים שבקדרה ]אחרונים[ ועיין בחכמ"א כלל מ"ז ס"ח:
הכוונה אינה לבטל ,אלא להוציא הבליעות –
ערה״ש מבהיר שאם יש דרך אחרת לטפל באיסור בלי לבטלו ,עדיף לעשות כך .יש הרבה חבר׳ה שנותנים ירקות מרק
בתוך המרק ,ובדר״כ יש חרקים במזון – אבל מוכרים שקיות שאתה יכול לשים את הירקות בתוכם – וההיגיון הוא
לשים טעם בתוך המרק מהירקות ,בלי לאכול הירקות .הכוונה אינה לקבל טעם החרקים אלא טעם הירקות ,אז אכן יש
לעשות פטנט זו .ובטח אם החרקים נותנים טעם לפגם שאין בעיה.
היתר השייקים ויוגורט
הלא תותי שדה יש להם הרבה חרקים – ואיך מתירים לאכלם ביוגורט – כיוון שהם נטחנים אמנם ,מתירים אותם –
הכוונה אינה לבטל החרקים אלא הוא לילך לפי המתכונת.
ביטול איסורים דרבנן לכתחילה
בריש ביצה הגמ׳ דנה בביטול עצים של איסור ביו״ט – עצים להיסק שלא נקצצו קודם יו״ט ועכשיו זה מחמם התנור
שלך ביו״ט – מותר להרבות עליו עצים ולבטלו.
ושם – כי לא מבטלין איסורא – באיסורים דאורייתא ,אבל באיסורים דרבנן יכול לבטלו.
לפ״ז נראה שאיסורים דרבנן מותר לבטלם.
כל הראשונים שם מביאים שיש כמה וכמה גמרות הנראים לסתור כלל זו.
א( תוס׳ – המג׳ דנה בדברים חשובים – איך לבטלם .למה לא לבטלם כי תרומת תאנים הוא דרבנן?
המג׳ בביצה דנה בתאנים של תרומה ,והבעיות של ביטול תרומת תאנים.

45

ב״ה
תוס׳ מקשה – הלא תרומת פירות הוא רק דרבן ,אז למה לא לבטלם! זהו מחלוקת גדול בין בעל התוס׳
ורמב״ם )רמב״ם סובר תרומת פירות דאור׳ ורק מעשר ירקות דרבנן( .תוס׳ עובד על ההנחה שמשהו מכריח
אותו לחדש זאת .יש איסורים דרבנן פחות ויותר חמורים –,איסורים דרבנן שיש להם עיקר מה״ת ואיסורים
דרבנן שאין להם עיקר מה״ת .למשל ,בשר עוף בחלב הוא דרבנן שיש לו עיקר מן התורה .תרומת תאנים הוא
דרבנן שיש לו עיקר מן התורה .איסור דרבנן כזה אתה לא יכול לבטל לכתחילה .בריש ביצה אמרנו שמוקצה
אסור מן התורה .איסורי מוקצה יוצרים שביתה הניכרת – הרמב״ם דן ברעיון שיש חבר׳ה שבטלים ממלאכה
בכל זאת – ולכן צריכים היכר .מוקצה אינו עיקר מה״ת – אז כל דרבנן שאין לו עיקר מה״ת ,זה אתה יכול
לבטל .זהו המהלך של תוספות.
ב( רשב״א מביא עוד מהלך לעניין ביטול איסורים דרבנן –רק מרשים ביטול איסור דרבנן אם זה דומה לסוגיא
בביצה איפוא שאתה מרבה עליו היתר לבטלו .ואז יש ביטול איסור אפוא שיש תערובת – מרבה עליו היתר
לבטלו זה סוג אחר של ביטול איסור לכתחילה .פשטות הרשב״א הוא ששימת היתר לתוך איסור הוא בעיה
גדולה של מבטלין איסור – אז לא נרשה זה אפילו לאיסור דרבנן.
 .aאם הוספתי איסור לתערובת ,מטרתי הוא ליהנות מן האיסור.
 .bאם הרביתי עליו היתר –לא באתי ליהנות מן האיסור ,מנסה להציל ההיתר .כיוון שזה חידוש שזה
בעיה בכלל – לא נאמר איסור זה בדרבנן.
ג( בשיעורי הרב סימן פ רב סולבייצ׳יק שואל – היו כאן ב׳ קדרות היתר ,ונפל היתר לתוך אחד מהם ,ואין ידוע
לאיזה מהן נפל ,ושום אחד מהם יש להם ס׳ כנגד האיסור ,אבל יש בשתיהם ס׳ כנגד האיסור .ל׳ גרם בסיר
אחת ,ל׳ גרם בסיר שנית – ואז גרם נופל לאחד הקדרות – אפוא שנפל אינו בטל – אומר המחבר שניהם
מצטרפות לבטל – כי כל ששניהם של אדם אחד עומדים להתערב .הרמ״א מוסיף – תערב אותם ,ואז תאכל
אותם.
 .aמקשה הגרי״ד עד שאתה מערב אין כאן שיעור ביטול! הלא זה ביטול איסור לכתחילה! גריד״ס
מסביר רק אומרים אין מבטלין כאשר הביטול הוא יצירת תערובת או שינוי שיעורי התערובת – אבל
כאשר כבר יש שיעור ביטול רק שיש חסרון בחלות הביטול – יש שיעור ביטול ,רק שמשהו מונע
הביטול ,אז מותר להסיר המונע ,וליתן לביטול לקרות – זה כבר נחשב תערובת אחת ,רק שזה צריך
תערובת פיזית .חסרון התערובת פיזית מונע הביטול .אתה מסיר מונע מחלות הביטול.
 .iזה חידוש גדול.
ד( הרא״ה מסביר שהגמ׳ בביצה לא באמת מתיר לבטל איסורים לכת׳ – המג׳ שם אומרת מקלא קלא איסורא –
האיסור נשרף ונחרב – לפ״ז ביטול איסור לכתחילה רק מותר במקום דרבנן ומקלא קלא איסורא – דהיינו,
אסור לבטל איסור לכתחילה ,אא״כ מדובר בעצי הסקה ששם מקלא קלא איסורא .זה דומה לתרי דרבנן.
 .aיש לנו תרי רבנן בב׳ מקומות מפורסמות:
 .iשבות דשבות במקום מצוה –
 .iiמגילה – דן בקטן אינו מוציא גדול במקרא מגילה – תוס׳ כותב שקטן הוא תרי דרבנן – הוא
עצמו רק חייב במצוות מדרבנן ,וכאן כל עיקר המצווה הוא דרבנן – ואילו הגדול הוא חד
דרבנן.
ה( תוס׳ פסחים דף ל – מוסיף פרט על אין מבטלים איסור לכתחילה לעניין חמץ שעבר עליו הפסח – האם חמץ
שעבר עליו הפסח הוא איסור דרבנן או קנס דאורייתא – בל ייראה בל ימצא .זה מח׳ רבי יהודה רבי שמעין.
לפי רבי יהודה אסור דאורייתא ,לפי רבי שמעון חמץ בערב פסח הוא ביטול עשה דתשביתו.
 .aלמאי נ״מ אם זה איסור דאורייתא או דרבנן?
 .iללאו דאורייתא אתה חייב מלקות .
 .iiהאם מכירת חמץ מועיל .לפי רבי יהודה – זה עדיין אסור – אמנם לפי רבי שמעון אם זה
ברשותו של נכרי בפסח ,לא היה בל ייראה בל ימצא ,אז אין קנס ,ואין כאן גדר של חמץ
שעבר עליו הפסח .ממילא לא יהיה קנס.
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 .bעוד נ״מ :כלים בבליעות דחמץ :לפי רבי שמעון אין בל יראה בל ימצא בבליעות ,אז לא יהיה מקום
לקנס – לפי רבי יהודה איסור דאורייתא דחמץ שייך לבליעות גם.
 .iהגמ׳ אומרת שהיו מקומות שפסקו כרבי יהודה ,והיו מקומות אחרות שפסקו כרבי שמעון,
 .1באתריה דרב פסקו כרבי יהודה ,לפ״ז לא היה כלל מכירת חמץ – הכשירו כל
הכלים אם בליעות דחמץ ,ושברו כל הכלים אם בליעות דחמץ.
 .aהגמ׳ שמה אומרת שהיו מוכרי חרס שהגביהו המכיר .בא שמאול ואמר –
אני אפסוק כרבי שמעון אם תגביהו המכיר.
פסק:
האם מותר לבטל איסור דרבנן לכתחילה?
המחבר פוסק כרשב״א שמותר להוסיף עליו ולבטלו
הרמ״א – פוסק כרא״ש ורא״ה שאסור לבטל האיסור.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צט
סעיף ו
איסור של דבריהם ,אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו .ואם עשה כן ,במזיד ,אסור .אבל אם נפל מעצמו ,ואין
בהיתר כדי לבטלו ,מרבה עליו ומבטלו.
הגה :וי"א דאין לבטל איסור דרבנן או להוסיף עליו ,כמו באיסור דאורייתא .וכן נוהגין ,ואין לשנות) .טור בשם
הרא"ש ובת"ה סימן צ"ד /נ"ד /ובהגהת ש"ד ורא"ה בב"ה ור"ן ומרדכי ואגודה פ"ק דביצה(.
איסור שנתבטל ,כגון שהיה ס' כנגדו ,ונתוסף בו אח"כ מן האיסור הראשון ,חוזר וניעור ונאסר ,ל"ש מין במינו ל"ש
מין בשאינו מינו ,לא שנא יבש ל"ש לח ,לא שנא נודע בינתים או לא נודע בינתים) .הגהות ש"ד סימן נ"ט(.
כזית חלב שנפל למים ונתבטל בס' ,ואח"כ נפל מן המים לקדירה של בשר ,מותר ,אף על פי שאין בבשר ס' נגד
החלב ,שהרי נתבטל במים )בארוך( .וכל כיוצא בזה .
שאלה למעשה :אם נתערב החלה המופרש אם שאר העיסה ,האם מותר להוסיף עליו היתר ולבטלו?
חלה יש לה דין תרומה ,תרומה בטל במאה – אז צריך להוסיף עליו מאה ולבטלו – האם זה מותר – בחלת חו״ל דרבנן.
אם היא ספרדיה מותר ,אם היא אשכנזיה אסור.
חלת חו״ל אמנם יש מח׳ ראשונים אם בטל ברוב או צריך מאה  -למרות שהרמ״א חולק על המחבר ,סו״ס סומכים על
המחבר לצירוף שיטות להקל .אז ייתכן שאפשר לסמוך על צירוף השיטות.
אירעה פעם שמישהו התקשר לרב ליבוביץ׳ לשואל על עירוב החלה בארץ ישראל – נחתום שאל אותו באמצע הלילה
על חלת א״י – יש עצה לשאול על ההפרשה – אתה יכול לשאול ב״ד על ההפרשה ,ואז לעשות הפרשה אחרת.
אך א״כ שאפשר לשאול עליו ,הלא זה דבר שיש לו מתירן – אפשר לשאול על משהו במקרה של הפסד מרובה או שעת
הדחק ,וזה דבר שיש לו מתירין – במתירין דקל.
עוד מקרה של ביטול איסור אצל דרבנן:
אחת השפחות ערבה תבשיל שהיא בשלה אם תבשיל שאתה בשלת .האם מותר להוסיף עליו היתר ולבטלו? לכ׳ בשעת
הדחק – נסמוך על המחבר .זהו בישול עכו״ם שהוא רק איסור דרבנן .איזה סוג איסור דרבנן? אינו לוקה מה״ת?
לעניין פסק המחבר יש סוג של סתרה – בהל׳ חנוכה אומר שאתה לא יכול להשתמש בשמן של חנוכה ,ואפילו אם מזגת
את השמן בחזרה אינו בטל – וא״א להרבות עליו היתר ולבטלו.
לכ׳ קשה ,כי זה איסור דרבנן! ומרבה עליו היתר! האחרונים נטרידם מקשיא זו – רב עובדיה כותב שבכל מקום שיש
סתירה בין מחבר באו״ח ומחבר ביו״ד הולכים אחרי המחבר ביו״ד כי כתב אותו מאוחר יותר.
החו״ד מביא שביטול איסור הנאה הוא דאורייתא ,ואילו ביטול איסור אכילה הוא דרבנן.

47

ב״ה
לעניין ביטול איסור הנאה זה איסור דאורייתא ,אך לעניין ביטול איסור אכילה – זהו דרבן.
הרשב״א רק מקל להוסיף היתר על איסור באיסורי אכילה דרבנן ,אך לא באיסורי הנאה מדרבנן .הרשב״א כאשר הוא
מרשה מוסיף עליו היתר ומבטלו – זהו לאיסור אכילה ,אבל אצל איסור הנאה שהוא בעצם יותר חמור ,אינו יכול
להוסיף עליו היתר לבטלו .וכן התירוץ בבית הלוי הל׳ חנוכה.
ביטול סכנה לכת׳
מסברא איך נייחס לזה?
זה רק אסור אם באופן פרקטי זה סכנה – אם סו״ס אין זה סכנה – אין בעיה ליהנות אם ביטלת הסכנה.
קטז.ג – אומר שאין שם בעיה.
תשובת שואל ומשיב רביעה סימן כח – אומר שברגע שחז״ל אמרו שזה דבר האסור משום סכנה ,יש לה חלות שם
איסור .חז״ל החמירו על כמה דברים לזהות אותם כאיסור – ברגע שיש גזרה פורמאלית ,ייתכן שיש להם מעמד של
איסור.
ט״ז קטז ס״ק ב – בדיעבד ביטול סכנה אינו מועיל .ביטול רק נאמר אצל איסור.

ביטול חלב במים לבשל אם בשר או לאכול אם בשר שייך לקרם קפה לא חלבי
איתא ברמ״א צט.ו :כזית חלב שנפל למים ונתבטל בס' ,ואח"כ נפל מן המים לקדירה של בשר ,מותר ,אף על פי
שאין בבשר ס' נגד החלב ,שהרי נתבטל במים )בארוך( .וכל כיוצא בזה .
מקרה קלאסי הוא  non-dairy creamerשיש לה  OUDויש לה גם חלב ברכיבים – זה נקרא  nondairy creamerכי
רוב רובו אינו חלב – אם אכלת בשר לארוחת צהריים ,האם אתה רשאי להוסיף  nondairy creamerלתוך הקפה?
בדר״כ  nondairy creamerיש לה פחות מ 2%חלב – ברגע ששמת את זה בתוך הקפה ,זה וודאי בטל בס׳ .הרמ״א דן
בשימת מי החלב בתוך בשר – אנו דנים בשתיית הקפה אחרי אכילת הבשר – תוך שש שעות.
מקרה דידן הוא קל יותר כי כאן שותים אחרי הבשר ,אך מקרה דידן גם קשה יותר ,כי הרמ״א דן במקרה של כזית חלב
שנפל למים – שזה סתם קרה ,לא שאתה החלטת לבטל .זה נשמע בדיעבד.
ש"ך יורה דעה סימן צט ס"ק כב
ואח"כ נפל מן המים כו'  -ובת"ח כלל פ"ה די"א כ' דאפילו לכתחלה מותר ליתן המים לקדרה של בשר כיון
דכבר נתבטל ואין להקשות אגוף הדין פשיטא דהא כל איסור בטל בששים י"ל משום דלקמן סי' רצ"ט ס"ק א'
נתבאר דהיתר בהיתר לא שייך ביטול קמ"ל דהכא לא אמרינן הכי וע"ש וכן הוא באו"ה כלל כ"ד ד"ח שמעינן
דהיתר בהיתר מיהא בטל ואם נפל חלב למים כו':
בית מאיר חולק על הש״ך ואומר שאין לערב היתר בהיתר בכוונה.
במקרה דילן ,לא נפל ,אתה מערב ה creamerבכוונה.
תשובת רע״ק – אסור לבטל חלב במים כדי לערבו בבשר.
פמ״ג סקכ״ב כאשר הש״ך אמר מותר לכתחילה הוא אומר לערב המים אם הבשר ,אך לא לערב החלב אם המים – כדי
לערבו במים.
תשובת הרדב״ז ס׳ א׳לב – בעבר שמו חלב בתוך סוכר – בתוך תהליך הבישול ,וזה בסדר – אפילו להשתמש בסוכר
בתוך בשר .וזה בסדר כיוון שהחלב בטל בתוך הסוכר.
ערה״ש מצטט קולת הפמ״ג ולא קולת הרדב״ז – בדה״ש מציע שבסוכר בטח שתשתמש בזה אם הבשר ,והטעם הוא
שברגע שִבַטְלָת אינו אסור ,כנראה שאותו היגיון נכון לעניין שימת  nondairy creamerלתוך הקפה .אף שהש״ך
מחמיר – הרדב״ז אומר לא כך – הבעיה הוא לפי הפמ״ג שלא פוסקים כרדב״ז
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סניף להקל  – 1רמ״א אומר שמותר לשים חלב לתוך המים ואז להשתמש בו בבשר אח״כ.
סניף להקל  – 2לעניין  ,nondairy creamerאתה לא מוזג המים לתוך בשר ,אלא אתה שם הnondairy creamer
לתוך קפה לאחר שאכלת בשר – בתשובת אור יצחק ח״א יו״ד ס׳ ה מקל כי אכילת חלב אחר בשר יותר קל מאשר
אכילתו יחד אם בשר .בטח שאתה יכול להקל כרדב״ז.
בספר אוהל יעקב מביא שרב נבנצל החמיר בדבר.
רב ליבוביץ׳ :ייתכן שזה תלוי על חקירת הגרי״ד בשיעורי הרב סימן נט – איך רואים חיוב ההמתנה בין בשר לחלב?
גריד״ס מבין שזה איסור חפצא על בשר בחלב.
תוס׳ – זה רק איסור גברא –
אם רואים זה כאיסור חפצא – אז זה עירוב בשר בחלב בתוך הפה שלך כי החלב שבתוך הnondairy creamer
מתערב בבשר שבין השיניים.
אך אם זה איסור גברא – אז לכ׳ מותר לשתות ה.nondairy creamer
רב בעלסקי הקיל על ה – nondairy creamerאמר שזה דין בגברא.
גרצ״ש – לפעמים מקיל בדבר ,לפעמים מחמיר.
רב וויליג – תמתין שעה בין הבשר לשתיית ה– nondairy creamer.
רב עקיבא וויליג – החלב שבתוך ה nondairy creamerהוא כבר בטל בס׳ .וא״כ זה אותו קולא של הש״ך.
הוראה למעשה לעניין המכונות קפה בקפטריות למיניהם – הם מוציאים קפה שחור ,וגם שוקו חלבי.
מותר לשתות השתייה הפרווה שיוצא משם בלי להחשיב אותו כחלבי.
א( לא ברור אפילו שיש שם חלב.
ב( אין כוונתו לבטל
ג( לכ׳ יש לך שיעור שישים.
דא עקא שיש לעיין מה יהיה הדין אם המכונה גם חלב עכו״ם – האם שם נאמר שכיוון שמוציא איסור ממש נחמיר
יותר? האם ראוי לבעל נפש להחמיר על עצמו? ומה אם מדובר באיסור דאורייתא – כמו שיש רכיבים אסורים בתוך
השתיות האחרות שהמכונה מוציאה?
האם  nondairy creamerהוא מראית עין? לכ׳ לא כיוון שכ״כ נפוץ בדרונו ,ואכתי צ״ע.
חוזר וניעור
איסור שנתבטל ,כגון שהיה ס' כנגדו ,ונתוסף בו אח"כ מן האיסור הראשון ,חוזר וניעור ונאסר ,ל"ש מין במינו ל"ש
מין בשאינו מינו ,לא שנא יבש ל"ש לח ,לא שנא נודע בינתים או לא נודע בינתים) .הגהות ש"ד סימן נ"ט(.
דין חוזר וניעור מופיע במג׳ ע״ז עג – האם אומרים חוזר וניעור או קמא קמא בטיל?
המשנה בע״ז דן באיסור משהו של יין נסך:
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א
מתני' .יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא .יין ביין ומים במים  -בכל שהוא; יין במים ומים ביין  -בנותן טעם .זה
הכלל :מין במינו  -במשהו ,ושלא במינו  -בנותן טעם .
גמ' .כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :המערה יין נסך מחבית לבור ,אפילו כל היום כולו .ראשון ראשון בטל.

49

ב״ה
שם יש מושג של קמא קמא בטיל .הראשונים דנים :איך מיישמים זאת לאיסור והיתר רגיל?
עיין בר״ן ע״ז לו .בדפי הרי״ף
ר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לו עמוד א
מאן דמתני לה אדרבין בעי תחלה .כלומר דאי לאו תחלה אתא לאשמועי' מאי קא משמע לן הא רבין נמי הכי
קאמר .ולענין הלכה כתב רש"י ז"ל ]וכ"כ התוספות[ דאין הלכה כרב דימי אמר ר' יוחנן דאמר המערה יין נסך
מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון ראשון בטל שהרי בא רב יצחק והחמיר דאמר דדוקא מצרצור קטן
ובא רבין והחמיר ואמר דדוקא בנפל שם קיתון של מים משמע דסבירא ליה ז"ל דאמוראי נינהו ואליבא דר"י
דרב דימי אמר הכי אמר ר' יוחנן ואתא רב יצחק ואמר דלאו הכי אמר אלא הכי ואתא רבין ואמר דאפילו הכי
לא אמר ר' יוחנן אלא דוקא בשנפל שם קיתון של מים הלכך לית הלכתא לא כרב דימי ולא כרב יצחק בר' יוסף
אלא כרבין אמר ר' יוחנן
אבל הר"מ במז"ל פסק בפרק ששה עשר מהלכות מאכלות אסורות כרב יצחק בר' יוסף אמר ר' יוחנן דבצרצור
קטן ראשון ראשון בטל משמע דסבירא ליה ז"ל דכי בעי רבין אמר ר' יוחנן קיתון של מים דוקא בחבית דנפיש
עמודה
וכתב הראב"ד ז"ל דאף על גב דלית הלכתא כרבי יוחנן לענין יין ביין מיהו גבי יין במים ומים ביין וכן לכל
איסור שנמוח כגון חלב ודם וכן כיוצא בהן הלכתא כותיה שאם יפול האיסור לתוך ההיתר מעט מעט שאין בו
כדי נתינת טעם בשעת נפילה אף על פי שנפל בו איסור כל היום כולו מותר דראשון ראשון בטל וכיון שנתבטל
הרי הוא היתר גמור ולא די לו שאינו מצטרף עוד לאסור אלא אף להיתר מצטרף לבטל איסור הנופל בו אחר
מכאן דתנן במסכת ערלה פרק שני הערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה כיצד
סאה ערלה שנפלה למאתים ואחר כך נפלה סאה ועוד של ערלה או סאה ועוד של כלאי הכרם זו היא שהערלה
מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה פירש שאותו ועוד אחרון מתבטל בסאה ערלה
שנתבטלה שם בתחלה ונעשית חולין גמורין והוא שיש באותו הסאה מאתים באותו
ועוד ותנן נמי לעיל מיניה התרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה כיצד סאה של תרומה שנפל למאה
סאה חולין ואחר כך נפלו שלשת קבין )ועוד( ערלה או שלשת קבין )ועוד( של כלאי הכרם )שנפלו למאה סאה
חולין ואח"כ נפלה סאה ועוד תרומה( זו היא שהתרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה
הנה נתבאר מאלו כי התרומה והערלה לאחר שנתבטלו נעשו היתר גמור אף לבטל איסור הבא על ידם לאחר
מכאן כ"ש שאין מצטרפין עוד לאסור ודוקא בערלה וכלאי הכרם דכיון שנתבטלו תו א"צ להעלותן כלל אלא
נעשה הכל היתר גמור
אי נמי בתרומה לגבי ]חולין[ ולכהן שאינו צריך להרים אבל תרומה לגבי חולין דישראל שצריך להרים לא דתנן
בתרומות )פ"ה( סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביהה עד שנפלה סאה אחרת הרי זו אסורה ור"ש
מתיר וכן הדין לכל איסורין אחרים שלא נמוחו כגון כזית חלב שנפל בשל ששים היתר ולא נימוח כי אם חציו
כיון שהאיסור קיים שאם יפול לקדרה אחרת יאסור כחלב גמור אם יפול עוד בקדרה זו זית אחר של חלב
ונמוחו שניהם יצטרפו ]שניהם[ לאסור את הקדרה ולא נחשוב את הראשון כאילו נימוח כולו כבר קודם נפילת
השני שהרי מצאו בעין שעדיין ראוי לאסור במקום אחר משום הכי מצטרף עם האחרון כדין התרומה וכן כל
כיוצא בזה עד כאן דברי הרב ז"ל
משמע דסבירא ליה ז"ל דרב דימי תרתי אמר
חדא דיין נסך איסורא לגו התירא אינו אוסר בכל שהוא
ועוד דאפי' רבה עליו כל היום ראשון ראשון בטל
ואף על גב דבקמייתא לא סבירא לן כותיה משום דאידחא ממימריה דרבין אמר ר' יוחנן דבעי קיתון של מים
אפ"ה נקיטינן כותיה באיסור שאינו אוסר במשהו שאפי' רבה עליו כל היום ראשון ראשון בטל דלא אשכחינן
מאן דפליג עליה ונפקא מינה לדידן לשאר איסורין שאין אוסרין במה שהן א"נ ליין נסך מין בשאינו מינו:
אבל הרמב"ן ז"ל כתב דאפי' בשאר איסורין נמי לא אמרי' ראשון ראשון בטל אלא אם נפל בהיתר איסור מועט
אף על פי שנתבטל מחמת מיעוטו אם חזר ונפל שם איסור שבצרופו של ראשון יש בו כדי נתינת טעם נאסר
היתר זה דהא דחינן לה לדרב דימי לומר דלא אמר ר' יוחנן וכיון דאידחיא לה לגמרי אידחיא וליתא כלל
וטעמא דמילתא משום דטעמא לא בטיל ואפי' במין במינו דליכא למיקם אטעמא כיון שנפל שם שיעור שיש בו
כדי ליתן טעם בכנגדו שלא במינו אסור וא"צ לומר באיסור המקלח בלא הפסק דלא אמרי' ראשון ראשון בטל
דכנופל בבת אחת דמי אלא אפילו היכא דמיקטף קטופי אסור דחוזר וניעור וראיה לדבר מדפרכינן לרב דימי
ממתני' דקתני יין במים בנותן טעם דמשמע דלדעתיה דרב דימי דאמר ראשון ראשון בטל הוא דקשיא מתני'
אבל לדידן ניחא
ואם כדברי הראב"ד ז"ל שאומר דבאיסורי נ"ט אמרי' ראשון ראשון בטל לימא ליה רב דימי ולדידך מי ניחא
והא מין בשאינו מינו את גופך מודית דראשון ראשון בטל דמתני' היא במסכת ערלה
אלא ודאי משמע דלדידן לית לן אף בשאר איסורין ראשון ראשון בטל אלא איסור חוזר וניעור ומצטרף לאסור
ולדידי מיהא לא אריא דלא מצי א"ל לדידך מי ניחא ממתני' דערלה דמצי לדחויא דההיא בנופל בהפסק
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מתוקמה ולא בצירוף וכיון דאיתרצא ליה מתני' אליבא דרב דימי מצי למנקט כותיה בשאר איסורין אפילו
בצירוף
עוד הביא ראיה ז"ל מדאמרינן בגמרא ]דף עג ב[ איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים חזקיה אמר
הגדילו באיסור אסור .כלומר שאם הגדילו המים והיין באיסור דהיינו שנפל היי"נ אחרון דלא מצא קיתון של
מים יי"נ לבדו אסור:
ראב״ד – אמרינן קמא קמא בטיל אפילו בשאר איסורים ,לא רק ביין נסך.
שאר ראשונים מוטרדים מזה.
חת״ס בע״ז אומר שאפ׳ הראב״ד דן במקרה שלא דנים בטעם איסור .אומר שאם יש שם טעם חזיר ,אפילו הראב״ד
יאסור .אצל יין נסך אין טעם של איסור ,כי היין נסך הוא באותו טעם של ההיתר .אין כאן טעם איסור ,לכן לעניין קמא
קמא בטיל נגיד שזה בסדר.
אך כנראה שזה לא פשט בדברי הראב״ד והוא אכן באמת סובר קמא קמא בטיל.
פר״ח אפילו לדברי הראב״ד ,ברגע שהגעת לרוב נגיד חוזר וניעור.
לפי הש״ך בס״ק כא :אומר שהראב״ד יגיד קמא קמא בטיל אפילו כשלא נודע התערובת:
רוב הראשונים ביניהם הרמב״ן ותוס׳ בע״ז ,ורשב״א בתורת הבית ,חולקים על הראב״ד ואומרים דאמרינן חוזר וניעור
על תערובת לח בלח – מין בשאינו מינו כי הטעם לא יכול לבטל כאשר אתה יכול לטעמו – כך גם יהיה אצל מין במינו
– כאשר זה יגיע לשישים – אומרים חוזר וניעור.
רב סבלפסקי – יש סוגיות אפוא שכמה ראשונים יהיו בהתאם לדברי הראב״ד.
בדר״כ מעין שונה ממקוה – מעין מטהר בזוחלין ,משא״כ במקוה.
משנה במקוואות אומר שאם יש תערובת זוחלין ואשבורן ,הולכים אחר הרוב:
בכמה מקומות בש״ס דנין באיך מודדים נהרות – לפי כמה שיטות זה תלוי על הזמן בשנה .נהר פרס בימי ניסן.
ר״ת הקל על כל הנהרות ,כי זה רוב מי מעין – הלא ייתכן שזה רוב מי גשמים – ובפרט בימות הגשמים – אומרים קמא
קמא בטיל – תוס׳ מקשה הלא סו״ס נגיד חוזר וניעור?
הראב״ד מגן על ר״ת ואומר חוזר וניעור – ייתכן שהראב״ד ור״ת מסכימים באופן קונצפטואלי – רב סבלפסקי – כדאי
לסמוך על ר״ת בשעת הדחק – לעניין טבילה בנהרות.
]בהקשר לעניין טבילה בנהרות – אג״מ מביא על בעלת תשובה ,שבטח אמה שלה טבלה בים אי פעם ,ולכן לא מוחזק
כבת נדה .באופן דומה הסטייפלר אומר שמי שיש לה מדות טובות ,אף שהיא בת נדה ,זה אומר שמדותיה הטובות הם
כזה טובות שהם עברו את הבעיה של בת נדה ,שבדרך כלל גורם למדות רעות ומושחתות[.
הש״ך בס״ק כא אומר שייתכן אצל תערובת יבש ביבש נגיד קמא קמא בטיל אפילו לשיטת הרמב״ן– אבל אצל לח בלח
נחמיר ולא נגיד קמא קמא בטיל.
ייתכן שזה תלוי על סתירה בין ב׳ משניות
משנה בתרומות – מדאורייתא חד בתרי בטיל –
אך אמרו כשם שאיסורו במאה ,כך התירו במאה .תרומות מעשר יש לו שיעור ביטול במאה.
ערלה בכלאי הכרם הוא  – 1/200כי חז״ל אמרו כשם שכפל בשיעורו כך כפלו בהתירו.
מה אם תורמה נפל לסל של חולין? בטל ב – 100ואז יותר תרומה נופל – רבי שמעון אומר ,אומרים שברגע שהיה
ידיעת התערובת קמא קמא בטיל.
חכמים אמנם חולקים – ואומרים שצריכים למדוד התערובת איך שהוא – ולא אומרים שידיעת התערובת קובעת.
לפ״ז נראה שאומרים חוזר וניעור ,ולא קמא קמא בטיל.
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משנה בערלה פ״ב – אומרים קמא קמא בטיל אצל ערלה – ולא רק שהוא בטל ,אלא הערלה הראשון מצטרף אם ההיתר
לבטלו.
ממש נהפך להיתר.
איך מסבירים הסתירה בין המשניות – הר״ש בערלה מסביר שפוסקים כפי הפירוש הפשוט של המשנה בערלה.
המשנה בתרומות בעצם מסכים אם המשנה בערלה ,רק שצריכים נקודה שבה היה תערובת ,ואז אומרים קמא קמא
בטיל – אך אין לך את זה אצל תרומה – כי לא היה איסור שם – וגם ,כאשר התרומה נופל לתוך תרומתך ,אתה חייב
להוציאו לתתו לכהן כדי שלא לעבור על גזל כהן ,וכיוון שאתה צריך לעבור על שלב זה ,זה לא נחשב כידיעת
התערובת.
דהיינו לא מפסיקים למדוד התערובת עד שאתה מטפל בבעיית גזל הכהן – זה עניין טכני בהלכות תרומה אך בעצם
פוסקים כמשנה בערלה.
רא״ש בחולין חולק – בעצם הולכים כפי דברי המשנה בתרומות שלא אומרים קמא קמא בטיל – אלא חוזר וניעור.
המשנה בערלה דן במקרה שבו ערלה נפל ,ונתבטל ,ואז נטע רבעי נפל – נטע רבעי הוא דבר חלוק אמנם מערלה ,אך
קוראים אותו ערלה כי הם חלק מאותו מערכת ,אך לעניין ביטול הם שתי דברים שונים.
האם ערלה ונטע רבעי הם אותו עניין?
ב׳ דינים בהלל״מ – הלכה מפרשת או הלכה מחדשת )כל הדיו הבא הוא מאמר המוסגר(
דוגמא א׳ :הוצאה ברה״ר
הר״ן במס׳ שבת לא :בדפי הרי״ף דן בלמה ד׳ אמות ברהר״ר יש לה אותו מעמד של הוצאה מרשות לרשות .הלא מעביר
ד׳ אמות ברה״ר הוא הלל״מ ולא מקבלים עונש על הלל״מ .אלא מאי צריך להיות שגדר הלכה למשה מסיני מפרש גדר
ד ְרשוּת – ד׳ אמות של אדם הוא רשוּתוֹ – אז הלל״מ מלמדנו שד׳ אמות הוא הרשוּת שלך – כל מה שהלל״מ מלמדנו
הוא שמגדירים רשוּת לאור ד׳ אמות – וזהו הוצאה .אם משהו היה הלל״מ אף פעם לא תהא חייב.
הגר״ח מבחין בין הלכה מפרשת להלכה מחדשת .לפעמים הלל״מ מלמדנו דבר חדש ,לפעמים הוא מחדש משהו לנו –
ולהלכה מפרשת אפשר לקבל עונש.
דוגמא ב׳ :ערלה בחו״ל
אומר הגר״ח במאכ״א פרק י הלכה טו – ערלה בחו״ל הוא הלל״מ:
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה טו
יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא
הערלה ,וקל וחומר הדברים ומה סוריא שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי
כמו שיתבאר בהלכות מעשר שני ,חוצה לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי נוהג בה ,אבל בארץ ישראל
נוהג בה בין בפני הבית בין שלא בפני הבית ,והורו מקצת גאונים שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחוצה לארץ
ואחר כך יהיה מותר באכילה ואין לדבר זה עיקר.
לכ׳ הרמב״ם מבין שהלכה למשה מסיני של ערלה בחו״ל הוא הלכה מחדשת – ואילו הגאונים מבינים שהלל״מ הוא
הלכה מפרשת.
ההנחה של כל הגר״ח הוא שדין ערלה כפי שהתורה מלמדת אותה כולל רבעי – לפ״ז זה אותו דין.
דוגמא ג׳ :כהן ערל אסור בעבודה
כהן ערל אסור בעבודה :גמרא גמירי ליה רש״י סנה׳ פד .אם עושה עבודה אינו לוקה כי זה הלל״מ – רמב״ם ביאת
מקדש – כהן ערל שעבד נלקה .כנראה שהרמב״ם מבין שכהן ערל הוא הלכה מפרשת – דינו כזר .התורה מלמדת שהכן

52

ב״ה
ערל חייב מלקות – והלל״מ מפרש שכהן ערל הוא גם בגדר זר – הרמב״ם לא מונה מחוסר בגדים במניין הלאווין – וזה
בגלל שהוא דינו כזר – ואילו רש״י אומר שזה הלכה מחדשת.
דוגמא ד׳ ניסך המים – מיסך בחוץ
עוד דוגמא של הלל״מ מחדשת מול מפרשת – ניסוך המים – תענית דף ב-ג מנ״ל ניסוך המים בסוכות – רבי יהודה בן
בתירה ונכסהים וכו׳ – מאותיות הנוספות לומדים ״מים״ – רבי נחמיה אומר הלל״מ.
רמב״ם פיה״מ זבחים יג.ו שאם מנסך מים בחוץ אם ס״ל כרבי יהודה בן בתירה חייב – כי זה עבודה הנלמד מפסוק,
ועבודה בחוץ חייב .אמנם אם ס״ל כרבי נחמיה לא יהיה מלקות – כי זה הלל״מ ולא נענשים על הלל״מ.
בהלכות תמידים ומוספין י.ו הרמב״ם פוסק שניסוך המים הוא הלל״מ – בהלכות מעשה קרבנות אומר הרמב״ם – מנסך
בחוץ – חייב.
בא הגר״ח ואומר שהרמב״ם שינה דעתו על האם זה הלכה מחדשת או הלכה מפרשת – בפיה״מ סבר שזה הלכה
מחדשת ,ואילו ביד סבר שזה הלכה מפרשת.
דוגמא ה׳ :פריעת מילה
עוד דוגמא בארץ הצבי לו.ה-ז – הגרצ״ש מביא תוס׳ ביבמות יז :אע״פ שפריעת מילה לא ניתנה לאברהם אבינו,
הלל״מ .בתשובת חת״ס יו״ד ס׳ רמח – לא ברור לו – מה אם מוהל גמר המילה – ואז הניח ציצין המעכבין את הפריעה
איזה ברכה מברך – חת״ס שואל – האם הוא אומר על הפריעה או על המילה .אומר הגרצ״ש – האם פריעה מגדיר
מילה ,או האם זה דין נוסף על מילה – ואם כן ,הברכה יהיה על הפריעה.
דומגא ו׳ :ביאת מקדש שתוי יין בין אולם למזבח
גר״ח ביאת מקדש א.טו הרמב״ם סובר שכהן שתוי יין שנכנס בין אולם למזבח לוקה – כי עבר על דאורייתא .ראב״ד –
רק אם נכנס להיכל .רמב״ן בסה״מ מעיר שדין ובא אל אהל מועד נשמע כדברי הראב״ד – שמעבר למזבח הוא רק
דרבנן .אלא מאי ,שזה הלכה למשה מסיני בין אולם למזבח – ואז כותב ייראה לי שמקבל מלקות – האם זה הלכה
מפרשת שמרחיבים הגדרת אהל מועד[.
כל זה היה מאמר מוסגר.

בחזרה לדיון דידן :מח׳ יסודי בין הר״ש ורא״ש .האם אומרים קמא קמא בטיל או חוזר וניעור.
מח׳ הפוסקים.
הרמ״א בסעיף ו סובר :תמיד מחמירים – וא״כ הוא פוסק כרא״ש
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צט
איסור שנתבטל ,כגון שהיה ס' כנגדו ,ונתוסף בו אח"כ מן האיסור הראשון ,חוזר וניעור ונאסר ,ל"ש מין במינו
ל"ש מין בשאינו מינו ,לא שנא יבש ל"ש לח ,לא שנא נודע בינתים או לא נודע בינתים) .הגהות ש"ד סימן נ"ט(.
הש״ך אמנם נראה לפסוק כדברי הר״ש – שאומרים קמא קמא בטיל.
עיין בש״ך באריכות:
ש"ך יורה דעה סימן צט
לא שנא נודע בנתיים או לא -
כ"כ בת"ח כלל פ"ה ד"י בשם מהרא"י בהגהת ש"ד
אבל באמת משמע דלא כ' שם מהרא"י )בהגהת ש"ד ל"ט( דאפי' נודע בנתיים אסור אלא אאיסור שנותן טעם
דכ' שם וראבי"ה אוסר אפי' ידע יראה דמסברת אשיר"י קאמר לה דסברא גדולה היא דכיון דנתרבה האיסור
הרי היכר הוא ומרגישין הטעם כו' עכ"ל
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אבל באיסור יבש ביבש במין במינו שנתבטל ברוב כשנודע תו לא מצטרף לאסור דכיון דמדאורייתא וגם
מדרבנן חד בתרי בטל א"כ כבר נתבטל ואדרבה נראה דגם האיסור מצטרף להעלות ההיתר וכדתנן )פ"ב
דערלה( הערלה מעלה את הערלה ומפרש בירושלמי דהיינו בנודע
מיהו באשיר"י פג"ה משמע להדיא דאפי' יבש ביבש במינו חוזר ונאסר אפי' נודע אבל הך מתני' דהערלה דוחק
ליישב להרא"ש וכמ"ש בספרי וכתבתי שם דהעיקר כפי' הר"ש פ"ג דערלה משנה ג' דאפי' לרבנן בשאר איסורים
ביבש כל שאין נותן טעם הידיעה גורמת היתר ושוב אין חוזר ונאסר ושאני תרומה דצריכה להרים וכן דעת
הראב"ד שהביאו הרמב"ן והר"ן סוף מסכת עבודת כוכבים והרשב"א בתה"א ע"ש )וגדולה מזו משמע דעת
הראב"ד שם דאפי' לא נודע בנתיים אינו חוזר ונאסר דקמא קמא בטיל אפילו בדבר שנ"ט( ואף הם לא פליגי
שם עליו אלא מטעם דטעמא לא בטיל והרי הטעם נרגש ואפי' במין במינו דליכא למיקם אטעמא מ"מ כיון
שנפל שם שיעור בכדי דיהיב טעמא בשכנגדו באינו מינו אסור עכ"ל וע"ל סי' קל"ד ס"ק י"ח משא"כ יבש ביבש
במין במינו
ועוד דהא כ' המרדכי פרק הגוזל עצים בשם רשב"ם וראב"ן וריב"א והכי איתא בהגהת ש"ד סי' ל"ט בשם רבי
יואל וא"ז וכ"כ הגהמ"ר דחולין וכן הוא בשאר פוסקים דחתיכה של איסור שנפלה בששים חתיכות דהיתר
ונודע ואח"כ נפלה אחרת ראשון ראשון בטל וא"כ אף דלא קי"ל הכי אלא כסברת ראבי"ה היינו מטעם שכ'
מהרא"י דסברא גדולה היא כיון שנרגש הטעם כו' אבל בדבר יבש במין במינו דלא שייך האי טעמא א"כ כל
שנפל לרוב היתר ונתבטל אין חוזר וניעור ואדרבה אפשר שגם האיסור מצטרף להעלות וכ"פ האו"ה כלל כ"ד
ד"י
אך מה שפסק עוד שם דאפי' נפל איסור יבש ביבש שלא במינו בששים ונודע ואח"כ נפל איסור אחר אמרינן
קמא קמא בטיל וכדעת הא"ז ורבינו יואל וסייעתם בזה נראה דלא קי"ל הכי דכיון דטעמא דבשלא במינו ביבש
צריך ששים משום דאם יבשלם יתן טעם אם כן ה"ה הכא
ונראה דהאו"ה אזיל לטעמיה דס"ל דשלא במינו ביבש אין הטעם משום דאם יבשלם יתן טעם וכמ"ש בשמו
בסי' צ"ח ס"ק ו' אבל לפי מ"ש שם דהטעם כמ"ש א"כ ה"ה הכא והיינו דכתבו הפוסקים הנ"ל דראבי"ה אוסר
אפי' בחתיכת איסור שנפלה לתוך ששים חתיכות דהיתר ומשמע דהיינו שלא במינו ביבש דאל"כ הל"ל לתוך
ששי' דהיתר וכ' מהרא"י עלה דסברא גדולה כיון דהטעם נרגש כו' והיינו כדפי' דיתן טעם כשיבשלה והיינו דכ'
בהגהת ש"ד וראבי"ה אסר אפי' ידע אלא א"כ הגביה אותם לחוץ כו' ואי בלח בלח מאי מועיל הגבהה הא מכל
מקום פלט האיסור הטעם ובמהרש"ל פג"ה סי' נ"ז כ' וז"ל אבל מ"ש ראבי"ה אא"כ הגביה לחוץ לא ס"ל
למהרא"י כותיה דמאחר שנותן טעם בקדרה כו' מה לי שסלקו או לא כו' עכ"ל
וליתא אלא כדפירשתי
וגם מדברי מהרש"ל שם נראה כדעת הרב דאפי' ביבש במינו ונודע חוזר וניעור ונאסר
ומה אעשה בטלה דעתי נגד דעתם ובפרט שאני מקיל והם מחמירים אכן בהפסד מרובה וכה"ג אפשר להקל
מהנך טעמים דלעיל בשגם שי"ל דמ"ש הרב לא שנא נודע בנתים קאי אהיכא דצריך ס' וכדכ' ברישא כגון שהיה
ס' כו' וכן יש לפרש דברי מהרש"ל שם:
גר״א ייתכן שיש לחלק בין דאורייתא לדרבנן:
בערלה ותרומה ,שבהם כל השיעורי ביטול הם בעצם דרבנן – מדאורייתא חד בתרי בטל – אפשר לסמוך על קמא קמא
בטיל .אך כאשר מדובר בשיעור ביטול דאורייתא – צריכים לדון בחוזר ונעור.
הרא״שׁ מביא הארה חשובה לעניין חוזר וניעור.
נחלקו הראשונים לעניין יבש ביבש – אם יש לך נבלה שנתערב אם ב׳ חתיכות בשר – האם מותר לאכול כל הג׳?
שאלה זו הוא שאלה האם איסור נהפך להיות היתר – ביבש ביבש – האם אומרים שהאיסור ממש נהפך.
לשיטת הרא״ש מותר לאכול כל ג׳ חתיכות בבת אחת – כי איסור נהפך להיות היתר.
הרא״ש אומר שלפי ביאורו על המשניות – לא אומרים קמא קמא בטיל – אז איך ייתכן לומר שיש ביטול במקרה של
יבש ביבש?
חוזר וניעור הוא שלמפרע זה מבטל שם התערובת – תערובת רק מופיע כאשר לא ניכר האיסור .זה דומה לשיטת
הרשב״א בטעם כעיקר.

סימן ק – בריה
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יש כמה סוגיאות במסכת חולין שדנים במקרים שבהן אין דינים הרגילים של ביטול )סימנים ק-קב  ,הדנים בבריה
חהר״ל ,ודבר שיש לו מתירין(.
למרות שעניינים אלו פוסלים האוכל ,אינם פוסלים הקדרה בבליעותיהם.
ג׳ דיונים שונים בבריה:
א( בריה אסור בכל שהוא
 .aזהו דין דאורייתא מכות יג ,והגמ׳ אחריו בדף טז – האוכל נמלה כל שהוא לוקה.
ב( בריה אינה בטלה.
 .aחולין דף ק לכ׳ דין דרבנן.
ג( ירושלמי מה אם אכל בריה פחות מכשיעור ,האם מברכים ברכה אחרונה?
המשנה בדף צו :דן בגיד הנשה – לעניין נתינת טעם – אם אינו מכירו ,כולם אסורים – אינם בטלים בס׳ כי בריה שאני.
המושג של בריה מופיע בחולין לעניין גיד הנשה ,עוף טמא ,ודף ק לעניין בריה אינה בטלה בתערובת.
האם בריה אינה בטלה דאורייתא או דרבנן?
תוס׳ בב״מ ו :משמע שזה דין דאורייתא .שם ההקשר הוא מעשר בהמה – קפץ אחד המנויים – ונתערב אם השאר – אין
חיוב מעשר בהמה :עשירי יהיה קודש ,עשירי וודאי ,ולא עשירי ספק – הראשונים שואלים למה לא הולכים לרוב –
תוספות מציע כמה תירוצים – זהו מקרה קלאסי של דבר שבמניין – דבר שבמניין הוא דבר שמונים – וכאן דבר
שבמניין אינו בטל.
תוס׳ שולל זאת – כי דבר שבמניין רק לא בטל ברמת דרבנן – אך ברמת דאורייתא כן בטל.
אז למה אינו בטל מדאורייתא? אומרים תוס׳ מדין בריה .ובריה אינו בטלה.
המשמעות הוא שבריה אינה בטלה הוא דאורייתא.
בתשובת מהרי״ל סימן עא מדייק כך.
התוס׳ האחר המל״מ מביא בהל׳ מעילה – משנה מעילה כא - :לפי רע״ק אם פרוטה של הקדש נופל לכיס של פרוטות –
עוברים על מעילה בפרוטה הראשונה – למה לא יהיה בטל? שולל ההצעה שזה דשל:מ ,כי זה רק דין דרבנן – תוס׳
אומר שמטבע הוא דבר חשוב ,ודבר חשוב אינו בטל .זה דין דאורייתא .הסברה שבריה אינה בטילה הוא בגלל שיש לה
חשיבות .אם זהו המנגנון שבו בריה אינה בטילה – ייתכן מאד שתוס׳ אומר שבריה אינה בטילה מדאורייתא.
בשאלת יעב״ץ לומד שדבר חשוב אינו בטל מדין – לא תענה על ריב – לא תענה על רב – בדיני נפשות מתחילים מן
הצד – רואים מכך שא״א לבטל דברי מופלא שבב״ד – ברגע שהוא מדבר אף אחד לא יענה אחריו ,אז צריכים קודם
שהקטנים יגידו דעתם .א״כ נראה שא״א לבטל דעת מופלא שבב״ד ברוב ,כי הוא דבר חשוב .זהו הבסיס לרעיון שדבר
חשוב אינו בטל.
רב ליבוביץ טען שזה לא נשמע נכון – כי אפשר לבטל דעתו של מופלא שבב״ד אח״כ.
רוב ראשונים סבורים שבריה אינה בטילה מדין דרבנן ,וכל היוצאים מן הכלל לביטול בגלל חשיבות הם דינים דרבנן,
בחולין דף ק אומר שבריה – הוא דאורייתא – חז״ל מרחיבים זאת ע״פ ההנחה דכל דתקון דרבנן כעין דאורייתא תיקן –
בדה״ש – אולי חיוב מלקות על בריה אינו דין בחשיבותו אלא מקור חשיבותו.
יש לדון איך חז״ל למדו זאת – אתה חייב מלקות על אכילת בריה מדין גזרת הכתוב – אך ברגע שאתה חייב מלקות על
כך ,זה מעניק לו חשיבות.
האם החיוב מלקות סימן או סיבה?
הט״ז וש״ך מעירים שפוסקים כריטב״א ורוב ראשונים ,אז כל ספק בריה יהיה דרבנן לקולא.
לפי הריטב״א גדר בריה נלמד מהסוגיא במכות – אם אני רוצה להבין מה כן בריה מה לא ,חשוב ללמוד הסוגיא ההוא –
זה הבסיס לדיון שלנו לעניין בריה.
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הגדרת בריה?
כאן הגמ׳ רק נותן לנו דוגמאות בלי כללים ,וצריכים למצוא הכלל מהפרט –
חולין קב :אמר רב:
• אכל צפור טהורה בחייה בכל שהוא
• במיתתה בכזית
• וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהוא
לפ״ז:
א( נבלה אינה בריה
ב( בבהמה טמאה הוי בריה
ג( אבר מן החי הוא בריה
מוזר – מה בין נבלה לבהמה טמאה?
עיין בזבחים עב – שור הנסקל לא בטל – אך גם אינה בריה.
הגמ׳ במכות אומר שזבוב הוא בריה ,אבל חיטה אינה בריה.
עד כאן א״כ אם רוצים לבנות מונח בריה מהמקרים שיש לנו מצינו ש:
בריה :בהמה טמאה ,אבר מן החי ,זבוב.
אינו בריה :נבלה ,שור הנסקל ,חטה ,חטאות המתות.
מהלך א׳ :נאסר מתחילת ברייתו
רש״י :כדי להיות בריה ,צריך להיות נאסר מתחילת ברייתו .עוף טמא תמיד היה אסור – וכן זבוב ,וכן אבר מן החי.
זה גם מסביר למה נבלה אינה בריה – כי אינו אסור מתחילת ברייתו.
ר״ן חולין לו – .מביאים בשם רש״י שֵחֶלב אמור להיות בריה כי תמיד היה אסור .הר״ן מסביר שֵחֶלב אינו בריה כי
אינה אחידה – אלא מפוזר בכל הבהמה .ב״י מביא תירוץ הרשב״א וריטב״א בשם הר״י – שבריה הוא דבר שאין שמו
עליו אם אתה חותכו.
כאשר חותכים מעוף טמא ,תו לא עוף טמא מיקרי.
גם אין כמות של ֵחֶלב שאפשר לחתוך כך שיהא בריה שלימה .אם אכלת כל ֵחֶלב בבהמה ,גם אכלת ֵחֶלב כשרה ,אך אם
אכלת רק הֵחֶלב האסור לא אכלת כל הֵחֶלב! אז אף פעם לא יהיה בריה אצל ֵחֶלב.
רעק״א מקשה :נבלה אינה איסור מתחילת ברייתו ,אך אמנם ,גם לא היה כשר כאשר נולד – היה מחוסר שחיטה ,אינה
זבוּח מתחילת ברייתו .אין זה קשיא על הגמרא כי הגמרא אמרה שבריה אינה בהקשר של חיוב מלקות – כי אם הוא רק
אסור מתחילת ברייתו האינה זבוח הוא לא תעשה
– אך קשיא על השו״ע כי נבילה בטל ברוב כיוון שאינה בריה.
אומר רעק״א נבלה אכן הוי בריה ,ואל אף שלא תקבל מלקות עליו – מעמדו כבריה הוא איסור עשה ולא איסור לא
תעשה .אך כבריה לא אמור להיות בטל.
רעק״א מציע שאולי להיות בריה מתחילת ברייתו צריך להיות באיסור לא תעשה – אך הוא שולל תירוץ זה.
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נבלה גם אסור מתחילת ברייתו ,ולכן אמור להיות בריה – והשו״ע אומר שהוא בטל – פת״ש דן בתולעת בפירות שלא
פירשה – פת״ש מביא דברי הפלתי לאור המושג בשו״ע בסימן פד שתולעת שלא פירשה לא אמור להיות בריה –
אם יש לך תולעת שנולדה בפרי – בשעת לידתו אינו אסור – כי לא פירש לאוויר עולם – זה כמו שאלה בתולעת
האניסקי״ס בתוך הסלמון.
רב בעלסקי מאד הקל על סלמון.
פת״ש מציע שהתולעת זו לא יהיה בריה כי לא נאסר מתחילת ברייתו.
דרכ״ת אומר בשם הפמ״ג לתרץ שתחילת ברייתו לא מוגדר ע״פ איך הוא היה בתוך האוכל ,כי בתחילת ברייתו עוד לא
היה לו שם תולעת.
עד כאן המהלך של הגדרת בריה ע״פ תחילת ברייתו.
*
מהלך ב׳ בבריה – דין בשם
אם התורה אסרה הדבר בשמו ,זה נחשב בריה .צריך להיות דבר שאם יחלק אין שמו עליו.
ברגע שחתכת גיד הנשה תו לא גיד הנשה מקרי ,זה חלק של גיד הנשה.
הרגי״ד בשיעורי הרב סימן פה הציע שחצי גיד לא נחשב גיד כי זה איסור צורה ,לא איסור חומר .כל איסור צורה הוא
איסור בריה ,איסור חומר אינו בריה.
ברכה אחרונה על בריה רק יהיה בשבעת המינים ,כי שבעת המינים הם דין בצורה ,לא דין בחומר.
הרמב״ן שולל ההצעה שבריה הוא דין בשם.
כותב :עדיין לא נתברר לי טעמו – חתיכת גיד ג״כ גיד מקרי.
מהלך ג׳ בבריה – צריך להיות בו בריית נשמה
לכ׳ זה אומר שצריך להיות דבר חי
הר״ן מביא הצעה זאת לו .בדפי הרי״ף .אומר שגיד הנשה בא מדבר חי – מקור זה בגמ׳ מכות שמבחין בין נמלה לחיטה
– לא חייבים מלקות על החיטה ,כי אין בו נשמה ,משא״כ נמלה – חיטה הוי בריה .תוס׳ אומר שזה לא להלכה – וא״כ
בריה אינו דין בבריית נשמה.
הגמ׳ דנה בשיעור אכילת טבל .רבי שמעון אומר כלשהוא ,ואילו חכמים אומרים כזית – למה זה שונה מהאכול נמלה כל
שהוא חייב .הלא חיטה ג״כ בריה!
רבנן משיבים :ברית נשמה הוי בריה – לא חיטה.
תוס׳ מקשה – מה לעניין גיד הנשה שאין לו בריית נשמה – ועדיין נחשב בריה?
תוס׳ עוד אומר – אפילו אם חיטה היה לו נשמה ,התורה אף פעם לא אוסר חיטה – האיסור מוגדר כתבל ,לא כחטה.
אז בעצם תוס׳ סוברים שבריה הוא דין באיך התורה הגדיר האיסור .גיד הנשה הוא על הגיד .תבל הוא איסור תבל ולא
איסור חטה .וכל הסוגיא שם רק מגיב לרבי שמעון ,שאומר שאפילו לרבי שמעון הדורש טעמא דקרא ,שלפ״ז בריה
אמור להיות דבר שיש בו בריית נשמה ,חיטה לא הוי בכלל זה.
תוס׳ יש לו הגדרה אחרת לבריית נשמה מאשר הר״ן – הר״ן לומד שמשהו הוא בריה ע״פ הקריטריון של בריית נשמה
– ואילו תוס׳ סובר שבריית נשמה אומר דבר חי – לא דבר שהיה חלק מחי .ולפ״ז בטוח שבריית נשמה אינה הקריטריון
כי זה נגד הגמ׳ בחולין שאומר דאבר מן החי הוי בריה.
פסק השו״ע בהגדרת בריה
להכלה שו״ע פוסק:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן ק
סעיף א
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בריה ,דהיינו כגון נמלה או עוף טמא וגיד הנשה ואבר מן החי וביצה שיש בה אפרוח וכיוצא בהם ,אפילו באלף
לא בטל.
ואין לו דין בריה ,אלא אם כן
א( ה ו א ד ב ר ש ה י ה ב ו ח י ו ת  ,ל א פ ו ק י ח ט ה א ח ת ש ל א י ס ו ר .
ב( וכן צריך שיהא דבר שאסור מתחלת ברייתו ,לאפוקי עוף טהור שנתנבל ושור הנסקל.
ג( וכן צריך שיהיה דבר שלם ,שאם יחלק אין שמו עליו ,לאפוקי חלב.
ד( וכן צריך שיהיה שלם.
הגה :ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,והוא כרוחב ד' אצבעות ,ואם הוא שלם מקרי בריה.
)בארוך כלל כ' כ"ח(.
דברי שו״ע כמאן?
ב׳ מהלכים באחרונים להבין דברי השו״ע
גר״א ופמ״ג
א( גר״א ופמ״ג כותבים ששו״ע פוסק ככל השיטות להקל .אז כולל כל דברי הרמב״ן ,וגם דברי תוס׳
פמ״ג מציע שברגע שיש לך שיטת תוס׳ לא צריכים הקריטריונים האחרים ,כי הוא כבר מושלל מלהיות בריה.
רעק״א
ב( רע״ק חולק על כל המהלך – אין שמו עליו אינו שיטת תוס׳ אלא בא להוציא ֵחֶלב – כי חלק אם יחלק עדיין
שמו עליו.
רשב״א :צריכים בריית נשמה ותחילת ברייתו כי אם יחלק קאי על השם שאנשים נותנים לו ,לא להשם שאנשים
קוראים אותו – אם יחלק בא גם לשלול ֵחֶלב – ולכן הרשב״א אומר שחטה של תבל יהיה בריה אם לא היה הקריטריון
של בריית נשמה.
הרשב״א ותוס׳ חולקים על איך רואים חיטה.
רשב״א אומר שאם יחלק אין שמו עליו קאי על החטה ,ואילו תוס׳ אומר שזה דין בהאיסור שבו ,תבל ,ששם לא משנה
אם חותכים אותו ,הוא תבל בין כך ובין כך.
רשב״א ותוס׳ שניהם אומרים שאם אתה חותך אותו שמו עוד אינו עליו.
תוס׳ – השם שנתנה לו תורה – לפ״ז הגדרת הרשב״א רק ממעט ֵחֶלב ,לא שום דבר אחר.
רעק״א אם כן מבין ששו״ע חולק על תוס׳ ,ולכן זקוקים לכל ההגדרות האלה.
סיכום ביניים :ג׳ עניינים בבריה:
א( דין דאורייתא – אם אדם אוכל נמלה וכד׳ פח׳ מכזית – מקבל כמה מלקיות
ב( בריה אינה בטילה.
ג( האם יש ברכה אחרונה על בריה שפחות מכזית.
האם יש מדה שבה בריה בטילה?
ביטול ברוב אינו מועיל בבריה – הגמ׳ בק .אומרת בריה שאני – אך האם זה אומר שאין כמות כלשהוא שבריה אינה
בטילה בה?
אינה בטילה לעולם
רוב ראשונים כוללים תוס׳ ,רמב״ן ,ריטב״א ,סוברים דבריה אינה בטילה אפילו באלף.
התוספתא בפרק ז דחולין אומר בפירוש שחהר״ל אפילו באלף לא בטיל ,והמשנה בחולין מביא דין החר״ל ובריה ביחד,
א״כ מסתבר לומר שהדין בחהר״ל שמפורש בתנאים יהיה הכלל אצל בריה ג״כ.
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בטילה ב1/960
אמנם ,ישנם ראשונים שאומרים שיש כמות שבו בריה יבטל – וזהו  – 1/960היש״ש מסביר זאת לאור משנה תרומות
י.ח – המשנה אומרת במס' תרומו' בפ' י' בגמ' דבני מערב' ר' יוסי בר אבין הור' בהדין עכבר' חד לאלף – שם דן
בביטול בריה שלא יהיה אלף ,אלא  – 1/960הרשב״א מביא ר״שׁ זו .הירושלמי מעיר – הורה רבי יוסי – בעכברא.
שלילת הצעת שיעור ביטל לבריה
הרא״שׁ כאן אומר שעכברא הוא שם מקום – לא עכבר .גם ,אם היה עכבר מלא לא ייתכן שייבטל בכזה תערובת – אם
היה מרוסק ,אינה בריה ,ואם אינה מרוסק ,אפשר לזהותו .גיד הנשה דומה לשאר גידים ,הירושלמי לא דן בדבר בעין
אומר הרא״ש ,אלא בטעם דג טמא – שהוא מאד חזק – וטעם זה הוא כה חזק שצריך שיעור ביטול של  .1/960זה
מקרה של טעם כה חזק שאתה צריך הרבה נגדו.
הגמ׳ מדמה בריה לחהר״ל שאפילו באלף לא בטיל – הרא״ש מסביר שאם נחלוק על זה ונגיד שבריה אכן בטל ,צריך
לומר שאע״פ שמקשרים חהר״ל לבריה – אין זה דמיון גמור .יש לנו מח׳ כזה ,וזה תלוי על איך קוראים הגמ׳ של הורה
רב יוסי בעכברא – שבטל באלף .סו״ס הבית יוסף אומר שאינו בטל אפילו באלף.
וכך פוסקים – ולפ״ז ,ייתכן שיהיה לך סלט גדול נגד חרק אחד קטן ,ולא יהיה בטל אפילו באלף.
כללי בדיקת תולעים
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן ק סעיף ד
ירקות מבושלות שנמצאו בהם ג' תולעים ,הירקות אסורים; אבל מי השלקות ,מסננן ומותרים .וכן הבשר,
ירחצנו ויבדקנו ומותר.
ט״ז בסימן פד :לא צריכים לחשוש לחרק שבא מעלמא ,ואילו החוק יעקב אומר שיש לחשוש לתולעים שבאו מעלמא,
הוחזק בתולעים אינו שידוע שמין ירקות זה יש לה בעיה בתולעים ,אלא שלא שמרת על הירקות מספיק טוב וייתכן
שיש חרקים בבית ,אז צריך לבדוק.
מגילת ספר בסימן י דן בחיטים שעשו עמהם עיסה ,ואחר עשיית העיסה ,רואה בתוך העיסה תולעים ,במקרה כזו נחשב
כהוחזק.
ו׳ לימודי זכות לאלה שאוכלים ירקות וכד׳ בלי בדיקה:
א( יש שיעור ביטול
ייתכן שיש ליישם הר״ש ורשב״א שאומרים דבריה אכן בטילה בשיעור של  .1/960הבעיה הוא שפוסקים נגד
הר״ש ,אמנם הפלתי מציע שאולי יש לסמוך על זה.
ב( לא פישרו מעולם
מטה יהונתן – כל זמן שלא פירשו מותרים ,וא״כ לא נאסרו מתחילת ברייתו! ומסיים :מיהו ח״ו להקל בזה.
ג( אין רואים חיתוך אברים וא״א אם הם שלמים
רנ״א רבינוביץ׳ בהקדמתו ל״להם יהיה לאכלה״ של הרב איתם הנקין הי״ד
 .aאומר שאם חרק הוא כזה קטן שלא היו מזהים אם היה חסר רגל – לא נחשב בריה .אם חרק נראה לך
רק כנקודה שחורה ,לא נייחס לזה כבריה .אם רואים שהוא ִנ ְרֶאה – אך לא ברור שהוא חרק ,ישנם
תשובות איך נייחס לזה ,אבל אם הוא זוחל ,כבר נייחס לזה כחרק האסור.
 .bרנ״א רבינוביץ כותב ״הנה כאשר יורדים בסולם החיים ,מגיע ליצורים קטנים כל כך ,שהעין רואה
אותם כנקודות דקות בלבד ,ואין להכיר בהם שום סימני חיות כ״א תנועה בלבד – ואין רואים חיתוך
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אברים כלל .הכל נקודות בעלמא .איך נקבוע שהם שלמים – מעתה כל אלה ספק חסרים הם .ואין
ללקות עליהם .וממילא אף למי שאומר שחייב מלקות עליהם ,זהו רק אם נודע שהוא שלימה.״
 .iאולי שיש לחלק בין אכילת ספק בריה )דין דאורייתא( לביטול בריה )דין דרבנן( – אולי
במקרה כזו נאמר ספק דרבנן לקולא.
הרב ליבוביץ לא היה סומך על כל אחד מלימודי הזכות.
היה דיון כזה על ריבוע בתפילין – שהאג״מ סבר דלא צריכים ריבוע תחת מיקרוסקופ ,אלא ריבוע כפי ראות העין.
ד( ט ע מ ם פ ג ו ם
צבי לצדיק קג.א – ולא אדע למה החמירו כ״כ האחרונים בס׳ פד בעניין תולעים שאין בטלים ,אלא בכה״ג בטלים
בס׳ משום דהרמ״א בס׳ קג כתב ,דאם אינם פגומים, ,אינם בטלים ,משמע דאם פגומים בעצמם – גם בריה בטילה.
ערה״ש בסעיף יז – זבובים שנאבדים בתוך התבשיל בטלים מחמת שיש להם טעם פגום.
ה( היתר לעיסה – מפרק הבריה
נחלקו הפוסקים האם לעיסה על בריה מסיר חומרת בריה.
 .aחזו״א ס׳ יד ס״ק ו מקיל ,ואומר שלא משנה בין אם נתמעך בקדירה מחמת חום הבישול ,או נתמעך
בפיו ע״י לעיסה .האם הבעיה אם בריה רגע שימה בפיו ,או שעת הבליעה? החזו״א אומר שלא משנה
מתי שמים בתוך פיו ,אלא שעת הבליעה.
 .iאך אפילו לפ״ז האוכל בריה במרק בולע ,אינו לועס ,וכן אם הבריה קטנה ,ייתכן שרק
בולע.
 .bגרשז״א ח״ב ס׳ סג.ב – מחמיר כי זה דרך אכילתו.
ו( אינם דבר חשוב
משכנות יעקב – כל עניין בריה הוא שהוא דבר חשוב ,אך הבריות הקטנות האלה בירקות אינם ניכרות ,ובטח שאינן
ניכרות לך – הבעיה הוא שהשו״ע אומר ירקות מבושלות שנמצאו בהם ג׳ תולעים – הירקות אסורים! כנראה שעניין
הקלאסי של בריה הוא אחד שמנסה לאכול ירקות ,אינו רואה התולעים ,ועכ״ז צריך לחשוש למציאותם .זהו לימוד זכות
קשה.
ריסוק תולעים בבלנדר
אם תולעת אינה שלם ,אינה בריה ,אמנם יש לשאול – האם מותר לשים התולעת בבלנדר – האם זה עניין של אין
מבטלים איסור לכתחילה .כאן אין כוונתי לרסק התולעים ,רק שאני רוצה לשתות שייק ,והחרקים מפריעים לזה ,אך
אני מרסק הירקות והתותים מבלי הביט אל החרקים .ואין זה ביטול איסור לכת׳ כי אינו מנסה ליהנות מן החרקים.
הקפאת פירות ותותים המוחזקים בתולעים
מציאות :מה זה לוקח לפרק חרק כך שזה עוד לא נחשב בריה?
רב היינמן וה OUחלקו בזה – לפי הרב היינמן ,אם מקפיאים החרקים ,חלק מהחרק נופל ממנו – ולכן ,הקילו מאד על
ירקות ופירות מוקפאים ,משא״כ ה.OU
צ״ע האם יש לסמוך על ה StarKבנוגע לתולעים – הרב וויליג בדרך כלל מקל כמו הרב היינמן בנוגע לחרקים.
מה נחשב מוחזק בתולעים?
שו״ע בס׳ פד אומר שאם ירק הוא דרכן להתליע אסור לאכלו בלי לבדוק
שולחן ערוך יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פד סעיף ח
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כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים ,לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת .ואם
שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש ,אוכל בלא בדיקה .שכל בריה שאין בה עצם ,אינו מתקיים י"ב חדש .ומכל
מקום צריך לבדקן ,להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ ,או על גבי הפרי .ואף לאחר שישליך הנמצאים
בחוץ ,יש לחוש שמא כשיתנם במים בתוך הקדירה ,יצאו לחוץ וירחשו )תרגום השרץ השורץ :רחשא דרחיש(
במים ,או בדופני הקדרה ,או על גבי הפרי.
הלכך הבא לבשל לאחר י"ב חדש פירות שהתליעו ,יתנם לתוך מים צוננים; המתולעים והמנוקבים יעלו
למעלה ,ואחר כך יתנם בקדירה מים רותחים ,שאם נשאר בו תולעת ימות מיד) .ולא מהני בהם אם בדק הרוב,
אלא צריך לבדוק כולם ,דהוי מיעוט דשכיח( )רשב"א בת"ה ובתשובה סימן רע"ד(.
גדר דדרכן להתליע
מדאורייתא ,דרכן להתליע ״רוב״
מיעוט המצוי ,צריך לבדוק מדרבנן.
מיעוט האינו מצוי אינו צריך לבדוק כלל.
זה שייך גם במקומות אחרות בהלכה :למשל ,בהלכות טרפות – ישנן הרבה טריפות ,אך אנחנו רק בודקים הריאה – וזה
בגלל שאינו שכיח נקב במוח או בקרום המוח .לעניין בדיקת שעטנז וקניית חליפה – אם בקי אומר לך שלא היה שעטנז
באמות חליפות כאלה ,יש למסוך עליו ,וא״צ לבדוק.
לעניין מיעוט המצוי ,איתא בב״ב ,שכאשר קונים מרתף של יין ,אדם יתרצה לקבל  10%חומץ .יותר מזה ,מקח טעות.
המשכנות יעקב ביו״ד ס׳ יז הציע שזהו גדר מיעוט המצוי.
גרצ״ש פוסק כך וכן הרב היינמן.
רב בעלסקי לא קבל הגדרה זו להלכה ,לא סבר שיש אחוז מדויק למיעוט המצוי ,וגם יש לו הגדרות יותר סובייקטיביות
של מה נחשב מוחזק בתולעים – דהיינו לא היית מצפה למצוא חרק בתוך התפוז ,ולכן א״צ לבדוק ,אך כן היית מצפה
למצוא חרק בתוך חסה ,אז שם כן צריכים לבדוק .א״כ לפיהו אין זה דין באחוזים ,אלא במה היינו מופתעים ממנו.
רב אלישיב אמר ש 4%נחשב למיעוט המצוי ,אך לפ״ז צריך לשאול – אם כבר מציעים אחוזים מניין לך?
 10%של מה  4%של מה? של חתיכות? מנות? קופסות? אריזות?
כאן מצינו ה׳ שיטות .בספר בדיקות המזון בהלכה להרב וויא ) מרגלא בפומי דאינשי שכשר' ואי בא ששמו מורה על
....או וואי (
א( בשם רב אלישיב :תלוי על הכמות שאתה קונה בפעם אחת.
 .aאם כל פעם שאתה הולך לחנות ,אתה קונה ג׳ שקיות של חסה ,ואם  10%של כמות זה מתולע ,זה
אומר שלך זה מיעוט המצוי.
 .bאך צ״ע בהגדרה .מה יסוד הגדרה זו של קניין בפעם אחת? זה מאד סובייקטיבי ותלוי על הנסיבות
האישיות .קשה להבין הגדרתו .אלא שהוא מכוון לומר שזה לא עניין בסעודה הנוכחית ,אלא בכמות
יותר גדול.
ב( גרשז״א – תלוי על איך מארזים את האוכל.
 .aגם הגדרה זו קשה להבין .למה שחברת המזון יגדיר הכמויות? אם  10%של האריזות שלהם יש להם
תולעים – למה זה נחשב מיעוט המצוי?
ג( גרצ״ש –תלוי על מנה – האם במנה אחת שאדם אוכל יש  10%אחוז של מציאת תולעים?
ד( רב וויליג – זה דין בביס – זה קולא גדולה )בהתאם לשיטתו הכללית( .לפ״ז תצטרך חרק אחת כל עשר
ביסים כדי לעבור על האיסור.
ה( גרז״ן זצ״ל דין בחתיכות – אם אין לך תולעת אחת ל 10חתיכות של אורז ,זה בסדר .קולא גדולה עד מאד.
רב ליבוביץ׳ פסק כדברי הרב בעלסקי .אם זה דבר שסביר לחשוב שיש שם תועלים כמו בתאנים ,אז כדאי לבדוק .ואם
לאו ,כמו תפוזים ,לא צריכים לבדוק.
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בריה לעניין הלכות ברכות ,והדמיון בין הלכות ברכות ליורה דעה:
איתא בברכות לח:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לח עמוד ב
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא :רבי יוחנן היכי מברך על זית מליח? כיון דשקילא לגרעיניה בצר ליה שיעורא! -
אמר ליה :מי סברת כזית גדול בעינן? כזית בינוני בעינן )והא איכא( ,וההוא דאייתו לקמיה דרבי יוחנן  -זית
גדול הוה ,דאף על גב דשקלוה לגרעינותיה פש ליה שיעורא .דתנן :זית שאמרו  -לא קטן ולא גדול אלא בינוני,
וזהו אגורי .ואמר רבי אבהו :לא אגורי שמו אלא אברוטי שמו ,ואמרי לה :סמרוסי שמו ,ולמה נקרא שמו אגורי
 ששמנו אגור בתוכו .איך בירך על כזית מליח ,הרי זה פחות מכזית כי אינו אוכל הגרעין – שיעור כזית הוא שיעור זית מלא אם ההגרעין,
וא״כ ,איך הוא יכול לברך ברכה אחרונה?
תוספות מביא אותו שאלה אם תשובה אחרת מדברי הירושלמי:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

תוספות מסכת ברכות דף לט עמוד א
בצר ליה שיעורא –
היינו דוקא בברכה שלאחריו דבעינן שיעור
אבל בברכה שלפניו אפילו פחות מכשיעור דאסור ליהנות בעולם הזה בלא ברכה בין לענין אכילה בין לענין
שתיה
אבל בברכה שלאחריו בעינן שיעור מלא לוגמיו על כן יש ליזהר לשתות מכוס של ברכה מלא לוגמיו כדי שיברך
לאחריו מעין ג' ברכות
והר"י היה אומר בבורא נפשות כיון דלאו ברכה חשובה היא אפי' בבציר משיעורא מברכינן בורא נפשות רבות
ולא נראה דכיון דבורא נפשות תקנוה כנגד על הגפן כי היכי דעל הגפן בעי שיעורא בבורא נפשות רבות נמי
בעי שיעורא
ובירושלמי ר' יוחנן היכי בריך אזית הא לא הוי שיעורא וקאמר משום בריה דאפילו לא אכל אלא פרידה אחת
של ענב או פרידה אחת של רמון בעי ברוכי משום דבבריה מברכין אפילו פחות מכזית
וחולק על גמרא דידן כדמשמע הכא א"כ אין הלכה כמותו של ירושלמי
וה"ר יוסי היה מפרש שהירושלמי אינו חולק על הגמרא שלנו דהכא מיירי שהוסרו הגרעינים ונמלח אם כן לא
היה כברייתו אבל אם אכלו שלם אפי' אם היה פרידה אחת של רמון מברך עליו תחלה וסוף
וגמרא ירושל' היה סבור שהזית היה שלם ולכך הוצרך לתרץ באותו ענין דאכל פרידה דבריה ואינן חולקים יחד
ועוד יש בירושלמי היכא דבריך אתורמוסא למיכליה ונפל מידיה ושקל אחרינא בעי ברוכי זמנא אחריתי ופריך
מאי שנא מאמת המים פירוש דמברך לשתות והני אזלי והני אחריני נינהו וא"צ לברך פעם אחרת ומשני הכא
הוה דעתו מתחלה לזה שהיה יודע שילכו להן אבל בתורמוסא לא ידע שיפלו מידו ויאמר ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד משום דהוה ברכה לבטלה וכן נכון לומר על כל ברכה לבטלה בשכמל"ו.
האם הבבלי חולק על הירושלמי? האם הבבלי סובר שלא אכל בריה כיוון שלא אכל הגרעין ,או האם הבבלי לא מסכים
כלל אם הדין?
תוספות מניח שהבבלי הוא נגד הירושלמי ,ואם הבבלי הוא נגד דברי הירושלמי ,פוסקים כבבלי.
הב״י בסימן רי באו״ח מביא שהרמב״ם ורי״ף לא מזכירים בריה בהלכות ברכות ,וא״כ מבואר שפוסקים כבבלי נגד
הירושלמי.
האו״ש בברכות פ״ה מציע שהבבלי והירושלמי אזלי לשיטתייהו.
הירושלמי אף פעם לא מצריך כדי שביעה להתחייב בברכת המזון מן התורה – צריך להיות שלפי הירושלמי ,בכזית
אתה כבר חייב בבהמ״ז מה״ת ,ולכן הירושלמי כותב דאי אתה מסופק אם ברכת ,הולכים לחומרא ,ולא חושבים על אולי
לא אכלת כדי שביעה.
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אם ס״ל שאם אתה אוכל כזית אתה חייב לברך מדאורייתא ,אז מובן שכיוון שבריה דינה ככזית ,נברך ברכה אחרונה על
בריה .אך אם אתה סובר שהדין עצמו שאתה מברך על כזית הוא עצמו דין דרבנן ,הרבנן לא יבואו ויתקנו בריה
במקומות אחרות בהלכה כמו ברכת הנהנין – לא ימשיכו ממאכלות אסורות לברכת הנהנין .זהו דברי האור שמח,
דמדובר במח׳ בבלי ירושלמי לשיטתם.
פמ״ג בראש יוסף במס׳ ברכות אומר שצריך לשים כל הזית בפיו ,ואז לפלוט הגרעין ,המתח כאן הוא שהגמ׳ שאלה למה
אומר ברכה אחרונה? הוא אכל זית ,וזית הוא פח׳ מכזית .למה הגמ׳ הניחה שזית הוא פח׳ מכזית? בטח שהיה ההנחה
כאן שלא אכל הגרעין ,וגם גרעין הוא בלתי אכיל .א״כ מה הכוונה לומר שבריה שאני? הוא לא יכול לאכול הגרעין –
א״כ מה עניין בריה שאני? לתרץ זאת הרשב״א אומר שהוא כן אכל הגרעין .אך צ״ע מה הכוונה לומר שהוא אכל
הגרעין?
•
•
•
•
•
•
•
•

רשב״א מסביר שאכל הגרעין אומר שמיצה מיץ הגרעין.
פמ״ג – שם כל הזית בפיו ,ואז פלט הגרעין – לפי זה בהנחה שבריה נדון מזמן כניסה לפיו ,ולא מזמן בליעה,
שפיר היה בריה מתחילת אכילתו.
טל תורה – הגלעין יהיה האדמה ,אז לא מצטרף .אז כנראה שהבבלי מניח בריה ג״כ כי אפ׳ אם הגלעין לא
יהיה כזית של העץ.
רב יעקב עמדין – הגלעין לא הכרחי להחשיב אותו בריה ,הבבלי מניח שהוא כזית מליח ,וזה מוציא אותו
מתורת בריה .הירושלמי אמנם מניח דמדובר בזית חי ,אך בעניין גם הבבלי מסכים שיש דין בריה אצל זית.
ראבי״ה מתרץ כעין זה.
רא״ש בסימן טז במסכת ברכות שם אומר שאם מובא לפניך שלם ,נחשב כבריה .אך אם הסירו הגלעין לפני
שהביאו לפניך ,אין זה בריה .וייתכן שזהו החילוק בין בבלי לירושלמי .לפי הבבלי אין זה בריה כי לא היה בה
גלעין .אך ייתכן שהבבלי מסכים אם דין בריה.
רבינו יונה שם בברכות אומר שצ״ע אם זה הדין לאכול הגלעין או לא .גמ׳ דילן מניח שאין זה דרך לאכול
הגלעין ,אז צריכים שיעור בנוסף להגלעין.
דרכי משה מסתפק על איך להגדיר מהו ה״דרך״ – האם זה דין ברוב בני אדם? או דין ביחיד? יוצא מזה שיש

יוצא לנו ה׳ הגדרות של בריה לעניין ברכה אחרונה
א(
ב(
ג(
ד(
ה(

גר״א – צריכים לאכול הגרעין
פמ״ג – צריכים לשים אותו בפיו ,אך אתה יכול לפלוט את הגרעין ,ולא צריך לבלוע
מג״א – אתה צריך למצוץ הגרעין
רא״ש – תלוי אם הביו לפניך אם או בלי גרעין .אם = בריה ,בלי ≠ בריה.
רבינו יונה – אם דרכו לאכול הגרעין ,נחשב בריה.

אם אתה אוכל ענב ,זה בריה.
אך אם אתה סובר שהבבלי בעצם מסכים אם הירושלמי ,ושבריה נוגע לברכה אחרונה ,יוצא שיש כמה דברים שהם
בריה.
פסק הלכה לעניין חשיבת ירק כבריה לעניין הלכות ברכות
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רי סעיף א
האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים ,והשותה פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים ,מברך
תחלה ברכה הראויה לאותו המין ,ולאחריו אינו מברך כלל; ויש מסתפקים לומר שעל דבר שהוא כברייתו ,כגון
גרגיר של ענב או של רימון ,שמברכין לאחריו אף על פי שאין בו כזית; לכך נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחות
מכזית.
הגה :ולא מקרי בריה אלא אם אכלו כמות שהוא ,אבל אם לקח הגרעין ממנו ,לא מקרי בריה )הר"י פ' כיצד
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מברכין וב"י בשם רשב"א(; ויש מסתפקים עוד בברכה אחרונה של יין אם מברכין אותה על כזית; לכן טוב ליזהר
שלא לשתות )אלא( פחות מכזית ,או רביעית.
•
•
•
•

מ״ב בשער הציון – לא משנה אם הגרעין אכיל או לא – הסרת הגרעין ,אפילו אם הוא בלתי אכיל מסיר מעמדו כבריה.
מסביר בשער הציון שאע״פ שזה מחלוקת ,גם מחלוקת לעניין בריה בברכה אחרונה .אז זה ספ״ס – אולי אין דין של
בריה בברכה אחרונה ,ואפ׳ את״ל שיש ,לפי כמה דעות הסרת הגרעין מפקיע מעמדו כבריה.
מעיר המ״ב שבתהליך הבישול ,דברים מאבדים קצת מעצמם ,ולפ״ז צמוקים אינם נחבשים כבריה.
רב ווזנר בשבה״ל חלק לח.לד – מסתפק בזה ,ואומר שמי שמקל על זה אין מזניחים אותו ,אך מעדיף לא להקל.
ר״נ קרליץ בחוט השני שבת ח״ב דף שא כותב שאפילו אם כבר אכלת בריה ,אין לאכול עוד אחד אא״כ יגורם לכך
שאכלת כזית ,כי אע״פ שאתה כבר במצב של ספק ברכה ,אין להיכנס לספק יותר .מה פשר הדבר? מהו גודל כזית?
אם ס״ל שבריה מצריך ברכה אחרונה ,אתה עובר על אי אמירת ברכה אחרונה על כל בריה שלא אמרת ברכה אחרונה
עליה .אז איך ייתכן לאכול דבר שייתכן שצריך ברכה אחרונה? העצה הפשוטה המובא בספר וזאת הברכה – הוא
לחתוך קצת ממנה לפני הברכה ,ואז לא יהיה בעיית בריה.
מה לעניין מצוות? האם אפשר לצאת מצווה בבריה פחות מכזית? אין כל כך מצוות אכילה – אך יש מצווה דרבנן ,אצל
מרור שהוא בריה – בדר״כ כאשר אוכלים כזית מרור אתה לוקח כמה עלים .אך מה אם עלה אחת? האם זה בריה?
מ״ב בסימן תעה בהלכות פסח שולל זאת ,וזה בגלל שעניין בריה הוא הענקת חשיבות ,אך אצל מרור – אין זה זכר אם
לא אכלת מספיק.
כמה הבדלים בין בריה במאכלות אסורות לבריה בהלכות ברכות:
א( איתא במכות שאפשר להתחייב על כזית תבל משום בריה – חכמים חולקים כי בריה יש לה נשמה.
 .aלכ׳ זה אמור לשלול ענב ,וגרעיני רימונים.
ב(
פמ״ג בסימן רי באו״ח – לפי הרא״ש הגדרת בריה תלויה על איך מובא לפניך אך ייתכן שזה רק לעניין
ברכה ,אך לא למאכלות אסורות.
ג( רב זקס בספר ארחות ימים על ברכת הנהנין – דף קמה – אומר שלפי רבינו יונה כל דבר אם חלקים בלתי
אכילים – אינו בריה ,אך זה בטח לא אמת לגבי בריות באו״ה – למשל ,צפור מובא כדוגמת בריה ,וחלקים
ממנה בטח אינם אכילים כמו העצמות הַמקור ) ,(beakהנוצות.
ד( גרי״ד – בריה הוא איסור צורה ,ולא איסור חומר ,וכ״ה אצל הבריה לעניין הלכות ברכות שהוא דין בצורה
ולא בחומר.
זה אומר שיש דרכים למדוד חשיבות חוץ מחומר ושיסוד זה אמת באו״ה וגם בהלכות ברכות.

סימן קא – חתיכה הראויה להתכבד
חהר״ל ובריה הם מאד קשורים .בשניהם היסוד הוא שדבר חשוב אינו בטל מדין דרבנן ,מכיוון שיש לה חשיבות ,לא
יהיה בטל .זה לא כמו דישל״מ אינו בטל מבלי הבט לחשיבותו.
הגמ׳ בק .מביא צריכותא בין בריה וחהר״ל ,אחרי שהמשנה מלמדת אותנו על שניהם ,הגמ׳ אומרת וצריכא.
"וצריכא ,דאי אשמעינן גיד – משום דבריה היא ,אבל חתיכה – אימא לא ,ואי אשמעינן חתיכה – הואיל וראויה להתכבד
בה לפני האורחים ,אבל גיד – אימא לא ,צריכא".

רק עושים צריכותא כאשר יש קשר ומכנה משותף בין הדינים.
הגדרת חהר״ל הוא לאו דווקא דבר קבוע וקיימא – נראה שזה תלוי על מקום וזמן .הש״ך כותב כך בפירוש – ונראה
דהכל כפי הזמן והמקום.
ולפי שדינים אלו משתנים לפי המקום והזמן ,ברור א״כ שאין חהר״ל דבר שהוא בכל הזמנים ,אלא הוא תלוי בזמן שבו
אתה חי.
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הבעיה שיש סתירה – בין חולין לע״ז.
בזמן שמכירן – בנ״ט ,ואם לאו ,כולן אסורות .מקשה הגמ׳ – וליבטל ברובא.
אם סוברים דכל שדרכן למנות
המראה מקום להחר״ל בחולין
ומתני׳ ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה כיצד משערין אותה כבשר בלפת גיד
הנשה שנתבשל עם הגידים בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו כולן אסורין והרוטב בנותן טעם וכן חתיכה של
נבלה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה עם החתיכות בזמן שמכירן בנותן טעם ואם לאו כולן אסורות והרוטב
בנותן טעם:
ק.
וכן חתיכה של נבלה ]וכו'[ :ותבטיל ברובא! הניחא למאן דאמר כל שדרכו לימנות שנינו אלא למ"ד את שדרכו
לימנות שנינו מאי איכא למימר שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים דוצריכא דאי אשמעינן
גיד משום דבריה היא אבל חתיכה אימא לא הואי אשמעינן חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים
אבל גיד אימא לא צריכא
החילוק בין כל שדרכו למנות ואת שדרכו למנות.
אם אומרים כל שדרכו למנות – היינו דבר שרק קונים במספר.
את שדרכו למנות אומר שלפעמים נמנה.
למה לא בטל ברוב? שאני חתיכה ,הואיל וראויה להתכבד בה בפני האורחים.
להתכבד = שהמארח נתכבד ע״י הגשתו של דברים כזה יפים לאורח.
גמ׳ בע״ז שלא מתחשב בחהר״ל
בע״ז עד.

מ ת נ י' א ל ו א ס ור ין ו א ו ס ר ין ב כ ל ש ה ו :
• יין נ ס ך
• וע ב וד ת כ וכ ב ים
• וע ור ות ל ב וב ין
• וש ור ה נס ק ל
• וע גל ה ע ר ופ ה
• וצ יפ ור י מ צ ור ע
• ו ש ע ר נ ז יר
• ופ ט ר ח מ ור
• וב ש ר ב ח ל ב
• ו ש ע יר ה מ ש ת ל ח
• ו ח ו ל ין ש נ ש ח ט ו ב ע ז ר ה
• ה ר י א ל ו א ס ו ר ין ו א ו ס ר ין ב כ ל ש ה ו א :
ג מ 'ת נ א מ א י ק ח ש י ב ?
א ( א י ד ב ר ש ב מ נ ין ק ח ש י ב ל י ת נ י נ מ י ח ת י כ ו ת נ ב י ל ה
ב ( א י א יס ורי ה נא ה ק א ח ש יב לית ני נמ י ח מ ץ ב פ ס ח
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א " ר ח יי א ב ר א ב א ו א ית י מ א ר ' יצ ח ק נ פ ח א ה א י ת נ א ת ר ת י א ית ל יה :
ד ב ר ש ב מ נין וא יס ור י ה נא ה
ול ית ני א גוזי פ ר ך ור ימ וני ב ד ן ד ד ב ר ש ב מ נין וא יס ור י ה נ א ה ה וא
ה א ת נ א ל יה ה ת ם ה ר א וי ל ע ר ל ה ע ר ל ה ה ר א וי ל כ ל א י ה כ ר ם כ ל א י ה כ ר ם
ול ית ני כ כ ר ות ש ל ב ע ה " ב ל ע נין ח מ ץ ב פ ס ח מ א ן ש מ ע ת ד א "ל ר "ע ה א ת נ א ל יה ה ת ם ר "ע מ וס יף
א ף ככר ות ש ל ב ע ה "ב :
ה רי א ל ו  :ל מ ע וט י מ א י ל מ ע וט י ד ב ר ש ב מ נין ול א ו א יס ור י ה נא ה א "נ ל מ ע וט י א יס ור י ה נא ה ול א
ד ב ר ש ב מ נין :
הראשונים מביאים כמה דרכים ליישב הסתירה .הרי״ף משמיט הגמ׳ בחולין – הר״ן מבין שזה מח׳ הסוגיות ,והוא פוסק
כרי״ף שצריכים שניהם :גם ראויה להתכבד ,וגם איסורי הנאה.
תוס׳ בב׳ המקומות פוסק כגמ׳ חולין שחהר״ל אינו בטל.
אנה״נ חהר״ל בעצמו לא יהיה בטל ,השאלה בע״ז הוא ,מה ס״ל לתנא כאשר הוא כתב רשימה זו? זה מחלוקת יסודי בין
הראשונים ,האם פוסקים שחהר״ל הוא מספיק לומר שדבר אינו בטל.
למרות שחהר״ל לא יהיה בטל ,ישנם כמה יוצאים מן הכלל.
ה׳ יוצאים מן הכלל לדין חהר״ל
א( בזבחים פרק התערובת –חתיכת חטאת שנתערב – הגמ׳ דנה בלמה אינה בטילה .הגמ׳ לא מציע שזה דין
בחהר״ל – למה לא?
 .aהרבה ראשונים מניחים שהמדובר הוא קרבנות – ואין להתכבד בקרבן.
 .bהרא״ה מציע שהמדובר בגמ׳ הוא חתיכת חטאת שנטמא ,וזה לא ראויה להתכבד ,כי אינו אסור
בעצם .חומרת חהר״ל הוא רק כאשר האיסור עצמו ראוי להתכבד ,לא כאשר דבר טכני כמו טומאה
פגע בו .לפ״ז אם יש לך בשר כשר אם בליעות טרפות ,אין זה בעייתי בעצם ,ולכן אינה בגדר
חהר״ל.
 .cרשב״א בעצם מסכים אם הרא״ה ,אך חולק על הגדרת פסול בעצם ,ופסול שרק בא במקרה .אומר
שבליעות אינם דבר חשוב – אם האיסור נובע מבליעות אסורות ,אין זה בגדר חהר״ל .הבליעות אינם
ראויות להתכבד .לעניין טומאה לא רואים זאת כמקרה שקרה לחתיכה ,ברגע שהחתיכה נטמא ,כל
הבשר טמא – היה דבר מותר .אך ברגע שנטמא הפך לחפצה של איסור .זה לא כמו בליעה שהוא
חיצוני לבשר – טומאה הוא שינוי מעמד הלכתי בבשר ,ולכן סבר שטומאה הוא דבר עצמי .הגמ׳ לא
הזכירה חהר״ל בזבחים בגלל שמדבר על קדשים ,סו״ס רשב״א ורא״ה מסכימים שאם חתיכה נאסר
ע״י בליעות – אפ׳ אם נאמר חנ״נ בשאר איסורים – זה לא הופך לחפצא של נבלה ,והבליעות אינם
ראויות להתכבד ,ולכן אין זה חהר״ל .אם האיסור הוא חיצוני ,אני מתכבד בהיתר .אך אם מדובר
בחתיכה של איסור כמו נבילה ,אז אני אכן מתכבד באיסור עצמו.
 .dאם אמנם ,החתיכה נאסרה כי נבלע בו חלב ,זה בטח חהר״ל .כאשר מיישמים חנ״נ בב״ח –רואים
אותו כחהר״ל – הצירוף משנה הדבר בעצם – אין זה צדדי .אז בב״ח הוא יוצא מן הכלל שבליעות לא
יוצרות חהר״ל.
סעיף א
חתיכה הראויה להתכבד דינה כבריה דאפילו באלף לא בטלה ואפילו אם היא אסורה בהנאה כיון שאם תתבטל
היתה מותרת וראויה להתכבד:
הגה :ואפילו אינה אסורה רק מדרבנן אינה בטילה )ב"י בשם הרמב"ם( ואם הוא ספק אם היא ראויה להתכבד או
לא אזלינן לקולא )ארוך כלל כ"ה( אפילו היא אסורה מדאורייתא:
סעיף ב
אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד אלא אם כן איסורה מחמת עצמה:
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כגון נבילה ובשר בחלב
אבל אם נאסרה מחמת שקבלה טעם מאיסור ולא היו בה ס' לבטלו אפילו למי שסובר חתיכה עצמה נעשית
נבילה אין לה דין חתיכה הראויה להתכבד:
הגה :ואפילו חתיכה שלא נמלחה בטילה דאין איסורה מחמת עצמה רק מחמת דם הבלוע בה )שם ותרומת הדשן
סי' ק"ע( כל חתיכה שלא נאסרה רק כדי קליפה בטילה דהרי הקליפה אינה ראויה להתכבד )סברת התוספות
ובהגהות שערי דורא סי לג(:
עיין בפת״ש שכתב:
ו ב ש ר ב ח ל ב .ע י י ן ב ת ש ו ב ת נ ו " ב ח י " ד ס י מ ן ל מ " ד ב מ ע ש ה ש א פ ו ק ר ע פ נ י ך ע ם ח מ א ה ב ת ש ע ה א ג נ י נ ח ו ש ת
ובתוכם היו שנים שקודם לזה נאפה בהם עם שומן וכתב דאעפ"י שמשחו הבעקליך ) (Kreplachבשומן
וחמאה והיה בעין וא"כ נאסר כולו מ"מ בטילים ברוב דאותן שנאפו באנו השנים הם המיעוט נגד הנשארים
ובטל כדין יבש ביבש ולא מקרי חתיכה הראויה להתכבד דאף ע"ג דבב"ח הוא איסור מחמת עצמו מ"מ הכא
העיקר הוא העיסה ובב"ח הוא בלוע להכי בטל רק צריך לאסור כפי מנין אותה שנאפו בשני בעקליך והשאר
להתיר וא"ל דמיחשב מין בשאינו מינו שהשומן אינו מינו עם החמאה וצריך ס' גם ביבש ואפילו באיסור
בלוע לפי שכשיבשלם יתן טעם מ"מ הכא לא היה רק איסור דרבנן לפי שכל השומן היה של אווז ובכה"ג כתב
הש"ך בסי' ק"ט דאפילו בא"מ בטל ביבש חד בתרי ע"ש :
אף שזה בב״ח ,לא רואים מקרה זו כחהר״ל כי איסור בב״ח כחהר״ל יסודו הוא שאי ן זה דבר חיצוני ,אלא הוא עצמו
נהפך לחפצת בב״ח ,אך כאשר יש לך קרעפלאך שהם פרווה וכשרים ,ובליעות בב״ח נכנסים אליהם ,זה נחשב כדבר
חיצוני .וזה כמו בליעות דכל שאר איסור שנכנס.
נוב״י מבין שלא נחמיר כאן.
הפמ״ג מביא נקודה דומה :פרי מגדים יורה דעה שפתי דעת סימן קא
)ד( אין .עש"ך .ואפילו בא מבשר בחלב ,על דרך משל בשר בחלב ושאר דברים בקדירה אין על השאר דין
חתיכה הראויה להתכבד והוא הדין טפת חלב על החתיכה ואחר כך נפלה החתיכה לקדירה בשר ,אין על
השאר דין חהר"ל כיון שנגד הטפה יש ששים תו הוה שאר בשר הנאסר מחמת החתיכה כשאר איסורין
ופשוט:
יש מחלוקת על בשר בחלב דרבנן – האם נגיד שיש חומרא שזה תמיד חהר״ל – פרי תואר אומר שאין זה חהר״ל.
פמ״ג חולק ומחמיר:
פרי מגדים יורה דעה משבצות זהב סימן קא
)ג( ובב"ח .עט"ז .ובב"ח דרבנן כמו עוף בחלב או ]ע"י[ מליחה וכבוש ]דאסור[ מדרבנן מיקרי ראוי להתכבד,
ולאו במלקות תליא מלתא דשניהן היתר ונעשה גוף אחד .כנסת הגדולה בהגהות ב"י אות ה' בשם כמה
פוסקים .וכ"כ הב"ח עס"י פ"ז ]ב"ח ס"א[ .ועיין אות ד'
דלא כפרי תואר אות ג',
ומ"ש ראיה מר"מ פט"ו ממאכלות אסורות הכ"ז.
י"ל דאיהו לשיטתיה דלא נ"נ בשר עוף בחלב עס"י צ' בט"ז אות ד' משא"כ לדידן וכן הלכה.
ודע אם נאמר כשיטת ר"ת ]תוס' חולין צח :ד"ה רבא )או ר"ח כהן( מובא ברא"ש חולין פג"ה סל"א[ דלוקה על
כל כזית מהיתר אף בלוע הוה ראוי להתכבד .ועיין סימן צ"ח ואו"ח סימן תמ"ב בטור משמע דמסופק יע"ש,
ומ"מ ראוי להתכבד דרבנן וספיקו לקולא:
רעק״א דן על בב״ח הכבושים יחד ,שאין זה בב״ח אמתי:
רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קא.ב
ובשר בחלב .ואם נאסר ע"י כבישה מדברי המנ"י )כלל מ' סק"י( נראה דאין בו דין חהר"ל ולענ"ד יש לדחות
ראיתו גם מדברי הט"ז סק"ד מבואר דבב"ח דרבנן יש בו ג"כ דין חהר"ל:
זה כדאי לדעת כסניף להקל – אם דנים על דבר שלא יהיה בטל – כמעט בכל מקום שזהו השאלה ,זה יהיה הפסד
מרובה  -כי תצטרך לזרוק כל התבשיל!
אם נאסר כדי קליפה של בב״ח ,גם לא נגיד חהר״ל על כל החתיכה .האיסור ראויה להתכבד.
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עוד יוצא מן הכלל – מה אם היא ראויה להתכבד אך רק לגוי:
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף פא עמוד ב
מאי חתיכה? דתניא :חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאות טהורות ,וכן פרוסה של
לחם הפנים טמאה שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהורות  -תעלה ,רבי יהודה אומר :לא תעלה;
אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות ,וכן פרוסה של לחם הפנים טהורה
שנתערבה במאה פרוסות של חולין טהורות  -דברי הכל לא תעלה; קתני מיהת רישא תעלה! אמר רבי חייא
בריה דרב הונא :בנימוחה .אי הכי ,מאי טעמא דר' יהודה?
רבי יהודה לטעמיה ,דאמר :מין במינו לא בטיל .אבל לא נימוח מאי? לא תעלה ,אדתני :אבל חתיכה של חטאת
טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות  -לא תעלה ,ניפלוג וניתני בדידה :בד"א  -בשנימוחה ,אבל
לא נימוחה  -לא תעלה! טהורות בטהורות עדיף ליה .ולר"ל ,מאי שנא רישא ומ"ש סיפא? א"ר שישא בריה דרב
אידי :רישא בטומאת משקין דרבנן ,סיפא דאורייתא .אבל טומאת שרץ מאי? לא תעלה ,אדתני סיפא :אבל
חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות  -לא תעלה ,ניפלוג וליתני בדידה :במה
דברים אמורים  -בטומאת משקין ,אבל בטומאת שרץ  -לא! טהורה בטהורות עדיף ליה.
השאלה הוא אם תעלה או לא תעלה – דהיינו אם יבטל או לאו.
אם יש לך חתיכת חטאת טמאה – שנתערב אם ק׳ חתיכות של חטאות של קדשים טהורות – אז תעלה .רבי יהודה אומר
לא תעלה .למה שחתיכת חטאת טמאה תבטל בק׳ טהורות אם ראויה להתכבד?
הרשב״א מבאר כי זה רק ראוי לכהנים ,ולכן אינה ראויה להתכבד .אם הוא בטל – למי אתה יכול לתתו? אתה רק יכול
לתתו לכהן! אין זה נחשב ראויה להתכבד .תוס׳ מוסיף שהכוהנים רק יכולים לאכלו בעזרה ,ולכן אינה ראויה להתכבד
– כי יש הרבה קרבנות בעזרה.
חו״ד – אם איסור הנאה נתבטל תוך איסור אכילה ,לא אומרים חהר״ל .כי אפילו אם אומרים ביטול ,סו״ס הכל עדיין
אסור ,רק שזה אסור באכילה ,אך לא בהנאה – וא״א להתכבד בכזה דבר.
זה נכנס למהות גדר ראויה להתכבד :האם בשר חי נחשב ראויה להתכבד?
עוף בנוצתה?
לכ׳ אין זה דין ביקרו בדמים ,אלא בהאם הייתי מגיש את זה לאורח נכבד.
האם זה דין במנה חשובה? אם זה חתיכת בשר חשובה – אך רק יהיה יעיל בשבילך לתתו לגוי?
בעניין זה ראויה להתכבד ,אך במציאות אין זה ראויה להתכבד.
ייתכן שכל השאלה דמה נחשב ראויה להתכבד תלוי על האם זה ראוי להתכבד בכוח או בפועל.
בשר חי למשל ,ראוי להתכבד בכוח ,אך לא בפועל.
הרבה ראשונים במס׳ חולין ,ביניהם הרשב״א תוס ,רא״ש ,דנים בגדר חהר״ל .האם זה אומר שאתה יכול להגיש חתיכה
זו ,או חתיכה שדומה לו?
כיוון שחתיכה זו נבילה ,אינה ראויה להתכבד.
אך אם הגדר הוא חתיכה דומה לו ,איך נסביר יבמות – אצל חתיכת חטאת טמאה שנתערבה אם מאה טהורות –
הטהורות כולם מותרות .הראשונים אומרים שאנחנו מגדירים ראויה להתכבד בהסתכל על האם חתיכה זו נתבטל
בתערובת?
לעניין חטאת ,אפילו אם היה נתבטל בחטאות טהורות ,זה רק אכיל לכוהנים – אז הראשונים חולקים על כך.
תוס׳ – כהנים לא מחזיקים כבוד זה לזה
רשב״א ר״ן – זה צריך להיות ראוי להתכבד לכולם ,ולא רק לכוהנים זכרים
אך ייתכן שהחהר״ל הנדון הוא דוקא להתכבד בו בפני האורחים.
לסכם היוצאים מן הכלל להחר״ל
א( צריך להיות דווקא איסור מחמת עצמו ,אם אסור מחמת בליעה ממקום אחר – אין זה נחשב לחהר״ל.
 .aבב״ח אמנם הוא איסור מחמת עצמו.
 .iאך הנוב״י מעיר שאם זה רק בליעות של בב״ח מקדירה ,אין זה נחשב כאיסור מחמת עצמו.
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ב( רק חלק ממנה אסורה.
ג( ראוי להתכבד רק לחלק מן החברה – למשל ,רק לכוהנים ,רק לגויים.
ד( חהר״ל צריך להיות אכיל כמות שהוא בלי הכנות יתר.
 .aמח׳ ראשונים לעניין שור הנסקל שנתערב בין אלף בהמות אחרות – חטאות המתות .הגמ׳ בהקשרים
ההם אומר שבעל חי אינו בטל – למה לא להגיד שהוא חהר״ל .הר״ן כותב שאף פעם לא תזמין אדם
לאכול שור .לפ״ד הר״ן חתיכה זו צריך להיות ראויה לכבד בה בפני האורחים.
 .bהרא״שׁ אומר שאפילו תרנגול שחוטה בנוצתה נחשבת חהר״ל.
 .cרשב״א – לא צריך להיות לגמרי מוכן ,אך צריך להיות בגודל הנכון להגשה.
 .dהרמ״א פוסק כשיטת ר״ת – אם הוא רק צריך תיקונים קלים – זה נחשב ראויה להתכבד.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קא סעיף ג
תרנגולת בנוצתה שנתערבה באחרות ,בטלה ,שהרי אינה ראויה להתכבד לפני האורחים כמות שהיא .ואף על
פי שאחר שנתערבה הסירו הנוצה .וכן לא חשיבה ראויה להתכבד אלא אם כן היא מבושלת .וכן כבש שלם או
חתיכה גדולה יותר מדאי ,לא חשיבה ראויה להתכבד ,שאין דרך ליתן לפני האורח כבש שלם או חתיכה גדולה
יותר מדאי .ויש חולקים בכל זה.
הגה :וכן נוהגין ,מלבד תרנגולת בנוצתה דמחוסרת מעשה גדול ,דנוהגים בה שהיא בטילה )טור בשם י"א ובמרדכי
ובש"ד( .וכן רגלים או ראש שלא נחרכו משערן .אבל אם כבר נחרכו ,חשיבי חתיכה הראויה להתכבד ,אפילו לא
נמלחו עדיין .ואפילו כבש שלם אינו בטל )בהגהות ש"ד( .מיהו רגלים של עופות ,מלבד רגלי אווז ,וכן רגלי בהמה
דקה במדינות אלו ,לא חשיבי כלל ,ובטלים ראש של עופות אינו חשוב ,ובטל )ארוך כלל כ"ה(.
ה( מין בשאינו מינו – ייתכן שהוא יוצא מן הכלל לחהר״ל.
 .aלמשל – יין נסך אין בטל מין במינו ,אך בטל מין בשאינו מינו.
 .bהאו״ה דן בחהר״ל וביטולו אצל מין במינו או מין בשאינו מינו .מדמה זאת לדבר שיש לו מתירין –
ששם אומרים דהחומרא לא שייך לדבר שמתחתיו .מה בדבר שיש לו מתירין מחמירים בו יותר
מחהר״ל? ישנן ב׳ חומרות גדולות אצל דשל״מ:
 .iדשל״מ – אינו בטל
 .iiבספק אומרים דספק דרבנן לחומרא במקרה זו .וזה ע״פ יסוד עד שיאכלנו בהיתר יאכלנו
באיסור .כלל זה אינו שייך לחהר״ל.
 .1לכן נראה דדשל״מ הוא יותר חמור מחהר״ל .אמנם – האם זה ק״ו נכון? האם
נאמר שכל קולא שיש אצל דשל״מ שייכים לחהר״ל ,כך שאם דשל״מ יכול להיות
בטל גם חהר״ל יכול להיות בטל?
 .2גריד״ס שלל זאת – בישעורי הרב סימן פו – מעיר שבשו״ע סימן קב ,איתא
סעיף א
כל דבר שיש לו מתירין ,כגון ביצה שנולדה ביום טוב ,שראויה למחר ,אם
נתערבה באחרות ,בין שלימה בין טרופה ,אינה בטלה אפילו באלף .ואפילו
ספק נולדה ביום טוב ,ונתערבה באחרות ,אסורות.
ואם נתערבה בשאינה מינה ,בטלה בס'
מזה למד הגרי״ד שדבר שיש לו מתירין יכול ליבטל ,כל כמה שהוא מין במינו .כמו שיין נסך במשהו
הוא במינו ,ולא באינו מינו ,כך בדבר שיש לו מתירין .אך בבריה הרמ״א בסימן קא.ו כותב שאין
הבדל בין מינו לשאינו מינו – לא ייבטל .כנראה שהרמ״א מסכים אם המחבר אמנם בסימן קב.
גרי״ד מסביר שאם בריה וחהר״ל אינם בטלים מחמת חשיבותם – זה לא נחשב מעורב בתערובת.
תערובת אומר שהוא נאבד .מדרבנן אומרים שכיוון שהוא חשוב – הוא אף פעם לא אבוד .וזה ע״ס
הדין שבני אדם אינם בטלים – אפילו נתערבו הם חשובים מדי להיחשב כתערובת.
לעומת זה דשל״מ – יסוד אי ביטולו אינו דין בחשיבות ,אלא שיש מניעת הביטול כיוון שיהיה מותר.
משא״כ בבריה וחהר״ל יש מניעת התערובת בגלל חשיבותם.
חהר״ל ובריה – אין תערובת.
בדשל״מ אין ביטול ,ולכן ניחא החילוק בין דשל״מ לבריה וחהר״ל לגבי תערובת מין בשאינו מינו.
יש הבדל יסודי בין ביטול תערובת במין במינו מול מין בשאינו מינו .דביטול בס׳ אינו דין ביטול
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גרידה ,אלא הוא שיעור בסילוק טעם האיסור .ומה״ט אף היכא שאין איסור מתבטל ע״פ דין ,מ״מ
אינו יכול לאסור תערובת מין בשאינו מינו אם יש ס׳ בהיתר כנגדו .דבהכ״ג אין טעם האיסור נרגש
בהיתר כלל – אך כל זה מיירי כשההיתר מתערב אם האיסור ואינו עומד בעצמו .אבל אם האיסור
ניכר ועומד בפ״ע ,בוודאי א״א להתיר אכילת התערובת .אף אם אין טעם האיסור נרגש בה.
לפ״ז דבדבר חשוב היכא שאין תערובת ,אף פעם לא ייתכן ביטול משום מקום ,לא מב״מ ,לא
מבשא״מ – אין כאן תערובת .אך בדשל״מ ,איפוא שיש תערובת ,אך הסרנו דין ביטול ,ייתכן רק
הסירו ביטול ברוב ,שהוא הכרעה ע״פ דין ,אך ייתכן שלא הסירו ביטול בשישים שהוא הכערה ע״פ
מציאות .ביטול ברוב הוא מנגנון הלכתי ,אין זה מציאות.
מנגנון ההלכה לא יושם לדשל״מ .אז מין במינו לא יהיה אסור ברוב ,אלא במשהו .אך מבשא״מ הוא
מציאות!
המילה ביטול אומר ב׳ דברים – לפעמים הוא מציאות ,פעמים הוא מנגנון הלכתי:
א( בתערובת מב״מ – זה מנגנון הלכתי ,כיוון שאין שם מציאות שם לבטל.
ב( בתערובת מבשא״מ – יש שם מציאות.
הדין דדשל״מ אינו בטל אומר שלא מרשים מנגנון הלכתי לפעול.
אך אצל דבר חשוב כמו בריה או חהר״ל ,אף לא מתחילים אם ביטול – וזה בגלל שביטול רק
שייך כאשר יש שם תערובת ,ודבר חשוב מונע שם התערובת.
חהר״ל לעניין גבינה
• הט״ז דן בגבינה ,והדרכים השונים לעשות גבינה ,והאם גבינה נחשב לחהר״ל לאור הדרכים השונים לעשות
גבינה .מעיר שבכל מקום שהמעמיד לגבינה היה חלב טריפה או חלב טמאה ,לא יהיה חהר״ל ,כי רק הבליעות
אוסרים אותו .אך אם יש לך גבינה הנעשה אם חלב טריפה ,אז כן חהר״ל כי הוא איסור מחמת עצמו .אם יש
לך גבינת עכו״ם שהיה נעמד בעור קיבת נבילה ,זה בב״ח ,ונחשב חהר״ל .בב״ח משנה כל הדבר.
• נקודת הכסף פוסק שגבינת עכו״ם תמיד נחשב חהר״ל מבלי היבט למקור החשש – בין אם חוששים לאור
קיבת נבילה או לא .ברגע שחז״ל אסרו גבינת עכו״ם זה איסור מחמת עצמו.
• ערה״שׁ כותב להלכה שיש להקל כט״ז במקום הפסד.
סיכום:
 oט״ז מביא חילוק יסודי בין אם הגבינה נעמד ע״י דבר האסור או דוקא בשר .אך לעניין גבינת עכו״ם
עצמו ,אומר דאין זה חהר״ל.
 oהש״ך חושב שגבינת עכו״ם נחשב איסור מחמת עצמו וחהר״ל,
 oערה״ש מקיל במקום הפסד.
דוגמא פרקטית:
נגיד שאתה מטגן חתיכות עוף לסעודה גדולה ,וטגנת הרבה במחבת של בשר ,ואז בשגגה טגנת קצת חתיכות במחבת של
חלב .העוף שכבר בשלת במחבת – אתה לא יודע היכן הוא בין החתיכות.
האם אסור? נניח שהחתיכות הם המנה העיקרית – ולכן נחשבים ״ראויים להתכבד״ .נגיד אפילו שיש ס׳ כנגד המטוגן,
לכ׳ שזה חהר״ל ,וזה יהיה בעיה ולא בטל.
ה׳ צדדים להקל:
א( יש להקל כי זה רק בליעות ,ולא חתיכה האסורה מחמת עצמה.
ב( רמב״ם – חנ״נ לא שייך לבב״ח דרבנן.
ג( המחבר סובר שאצל איסור דרבנן בתערובת ,מותר להוסיף עליו ולבטלו.
ד( גם אפשר לחתוך כל החתיכות לחצאין – וכך לא יהיו חתיכות הראויות להתכבד  -אלא .chicken strips
ה( יש לומר ששניצלים אינם נחשבים כבר חהר״ל.
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סימן קב – דבר שיש לו מתירין
דברי התוספתא בתרומות
תוספתא מסכת תרומות )ליברמן( פרק ה הלכה טו
• הטבל שנתערב בחולין הרי זה אוסר כל שהוא אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון
ואם לאו ר' ליעזר ור' לעזר בן ערך או' קורא שם לתרומת מעשר שבו ועולה באחד ומאה
• וכן מעשר מעשר טבל שנתערב בחולין הרי זה אוסר כל שהוא אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא
לפי חשבון
 oואם לאו ר' אלעזר בן ערך אומ' קורא שם על תרומת מעשר שבו ועולה באחד ומאה
• ואם היה טבל מעשר ראשון ומעשר שני הרי זה אסור שלא התירו ספק מדומע אלא לדבר שיש לו
מתירין ר' שמעון או' כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל מעשר שני והקדש והחדש ולא נתנו להם
חכמים שיעור ]וכל דבר שאין לו מתירין כגון ערלה וכלאי הכרם נתנו חכמים להם שיעור אמרו לו
והלא שביעית אין לה מתירין ולא נתנו לה חכמים שיעור[ אמ' להם שביעית אינה אוסרת כל שהוא
אלא לביעור אבל לאכילה אינה אוסרת אלא בנותן טעם
הגמרא בביצה
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ג עמוד ב
נתערבה באלף  -כולן אסורות.
אי אמרת בשלמא ספק יום טוב ספק חול  -הוי דבר שיש לו מתירין .וכל דבר שיש לו מתירין  -אפילו באלף לא
בטיל.
אלא אי אמרת ספק טרפה  -דבר שאין לו מתירין היא ,ותבטל ברובא!
וכי תימא :ביצה חשובה ולא בטלה ,הניחא למאן דאמר כל שדרכו לימנות שנינו ,אלא למאן דאמר את שדרכו
לימנות שנינו ,מאי איכא למימר?
דתנן :מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם  -ידלקו .נתערבו באחרות ,ואחרות באחרות  -כולן ידלקו ,דברי
רבי מאיר ,וחכמים אומרים :יעלו באחת ומאתים .שהיה רבי מאיר אומר :את שדרכו למנות מקדש ,וחכמים
אומרים :אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד.
רבי עקיבא אומר :שבעה .ואלו הן :אגוזי פרך ,ורמוני באדן ,וחביות סתומות ,וחלפי תרדין ,וקלחי כרוב ,ודלעת
יונית .רבי עקיבא מוסיף אף ככרות של בעל הבית.
הראוי לערלה  -ערלה ,הראוי לכלאי הכרם  -כלאי הכרם.
ואתמר עלה ,רבי יוחנן אמר :את שדרכו למנות שנינו,
ורבי שמעון בן לקיש אמר :כל שדרכו למנות שנינו .הניחא לרבי שמעון בן לקיש ,אלא לרבי יוחנן מאי איכא
למימר?  -אמר רב פפא :האי תנא  -תנא דליטרא קציעות הוא ,דאמר :כל דבר שבמנין ,אפילו בדרבנן לא בטיל,
וכל שכן בדאורייתא .דתנן+ :דתניא +ליטרא קציעות שדרסה על פי עגול ,ואינו יודע באיזה עגול דרסה; על פי
חבית ,ואינו יודע באיזו חבית דרסה; על פי כורת ,ואינו יודע באיזו כורת דרסה .רבי מאיר אומר :רבי אליעזר
אומר :רואין את העליונות כאילו הן פרודות ,והתחתונות מעלות את העליונות .רבי יהושע אומר :אם יש שם
מאה פומין יעלו ,ואם לאו הפומין אסורין ,והשולים מותרין .רבי יהודה אומר :רבי אליעזר אומר :אם יש שם
מאה פומין יעלו ,ואם לאו  -הפומין אסורין והשולים מותרין .רבי יהושע אומר :אפילו יש שם שלש מאות
פומין לא יעלו .דרסה בעגול ואינו יודע באיזה עגול דרסה  -דברי הכל יעלו - .דברי הכל? היינו פלוגתייהו! -
אמר רב פפא :הכי קאמר :דרסה בעגול ואינו יודע באיזה מקום עגול דרסה ,אי לצפונה אי לדרומה  -דברי הכל
יעלו .רב אשי אמר :לעולם ספק יום טוב ספק חול הוי דבר שיש לו מתירין ,וכל דבר שיש לו מתירין  -אפילו
בדרבנן לא בטיל.
רואין שיש ב׳ חידושים בדבר שיש לו מתירין:
א( אינו בטל
ב( לא מיישמים ספק דרבנן לקולא דבר שיש לו מתירין.
בדה״ש מעיר בסק״ו שאפילו אם זה יקח הרבה זמן להיות מותר עדיין נחשב דשל״מ .מביא ראיה מדברי המג״א באו״ח
ס׳ תרעז בשמן נר חנוכה שאין ליהנות .למרות שזה יהיה מותר לשנה הבאה ,עכ״ז אומרים שהוא דשל״מ – לשנה
הבאה!
איסור חדש – לא צריכים להחמיר על דבר שיש לו מתירין מדרבנן – אך קשה לומר שאם החדש כבר נאפה בתוך עוגה
שהוא דבר שיש לו מתירים ,כי יירקב קודם זמן התירו.
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צריכים לראות כל הסוגיא תוך מסגרת מח׳ רש״י ור״ן:
שיטת רש״י
רש"י ביצה ג:
אפילו באלף לא בטיל  -ואף על גב דמדאורייתא חד בתרי בטיל ,דכתיב )שמות כג( אחרי רבים להטות  -אחמור
רבנן ,הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן  -לא יאכלנו באיסור על ידי ביטול.
עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר .ועוד שלא לסמוך על ביטול – כי אין מבטלין איסור לכתחילה.
ב׳ הנחות כאן:
א( עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר – ספק דרבנן לקולא – זה פחות אידיאלי.
ב( לסמוך על ביטול הוא פחות אידיאלי.
האם ספק דרבנן לקולא באמת פחות אידיאלי?
נראה שזה מחלוקת ראשונים.
רב גוסטמאן בקונטרסי שיעורים על קידושין דן בספקות דרבנן – שואל אם ספק דרבנן הוא בתורת ספק או בתורת
וודאי .זה בעצם מחלוקת ראשונים.
לפי רש״י – זה ספק – זה דבר שמעדיפים שלא יהיה.
תוס׳ במסכת מנחות – דן בספירת העומר בזה״ז – האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן .מצד אחד הוא דין
דאורייתא – אך י״ל שבלי קרבן עומר אין גורם לדין דאורייתא של ספירה ,וא״כ ייתכן שהוא דרבנן בזה״ז.
הגמ׳ אומרת שספירת העומר הוא זכר למקדש – משמע כמו דרבנן.
אמנם ,הרמב״ם אומר שהוא דין דאורייתא כי אנו מונים ימים ושבועות ,וזה נגד דברי הגמ׳ שאומר שמשנים מאיך
שהיה במקדש ,וא״כ מבואר שבאמת מדובר בדין דאורייתא.
לומדוס בזכר למקדש
גרצ״ש בנפש הרב – ייתכן שישנן ב׳ סוגים של זכר למקדש:
מעשיים חיוביים של זכר
לולב ניטל במדינה כל ז׳ ימים זכר למקדש:
מנא ידענו זכר למקדש? הגמ׳ אומרת מכלל דבעי דרישה .לומד מפסוק ציון דורש אין לה.
משנה מסכת סוכה פרק ג משנה יב
בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי
שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מא עמוד א
גמרא .מנא לן דעבדינן זכר למקדש? אמר רבי יוחנן :דאמר קרא כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה'
כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה ,דרש אין לה  -מכלל דבעיא דרישה.
אבלות על מקדש – זכר לחורבן
מצינו זכר לחורבן בשלהי חזקת הבתים:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב
ת"ר :כשחרב הבית בשניה ,רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין.
נטפל להן ר' יהושע ,אמר להן :בני ,מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין?
אמרו לו :נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ,ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי
המזבח ,ועכשיו בטל?
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אמר להם :א"כ ,לחם לא נאכל ,שכבר בטלו מנחות! אפשר בפירות .פירות לא נאכל ,שכבר
בטלו בכורים! אפשר בפירות אחרים .מים לא נשתה ,שכבר בטל ניסוך המים!
שתקו.
אמר להן :בני ,בואו ואומר לכם :שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר  -שכבר נגזרה גזרה,
ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר  -שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד
בה ,דכתיב :במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו,
אלא כך אמרו חכמים :סד אדם את ביתו בסיד ,ומשייר בו דבר מועט .וכמה? אמר רב יוסף:
אמה על אמה .אמר רב חסדא :כנגד הפתח .עושה אדם כל צרכי סעודה ,ומשייר דבר מועט.
מאי היא? אמר רב פפא :כסא דהרסנא .עושה אשה כל תכשיטיה ,ומשיירת דבר מועט .מאי
היא? אמר רב :בת צדעא ,שנאמר :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו'.
מאי על ראש שמחתי? אמר רב יצחק :זה אפר מקלה שבראש חתנים .א"ל רב פפא לאביי:
היכא מנח לה? במקום תפילין ,שנאמר :לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר .וכל
המתאבל על ירושלים  -זוכה ורואה בשמחתה ,שנאמר :שמחו את ירושלים וגו'.
 .aבמס׳ ב״ב– דן על אפר מקלה זכר למקדש –
גרי״ד ב׳ דינים :ישנם דינים שהם זכר למקדש ,וישנן דינים זכר לחורבן.
לולב ניטל במדינה כל ז׳ זכר למקדש – אך אפר מקלה זכר לחורבן.
גרצ״ש מציע שהמח׳ באופי ספירת העומר דן במהו מטרת ספירת העומר? האם הוא לצער אותנו על זה שאין לנו מקדש
כתיקונה ,או שהוא להזכיר לנו פאר המקדש?
3

אנו פוסקים סספה״ע בזמן הזה דרבנן
מזכירים השבועות זכר למקדש – אם מניחים כתוס׳ שספירה הוא דרבנן – לכ׳ אפשר למנות בבין השמשות – כי ספק
דרבנן לקולא.
תוס׳ מנחות סו – ברגע שאתה כן יכול למנות ספירה בבין השמשות ,הזמן המובחר למנות ספירת העומר הוא בין
השמשות – כיוון שפסה״ע הוא רק דרבנן ,זה יום שלם יותר אם אתה מונה מיום שני .זה יום קיום של תמימות.
תוס׳ אומר שבטח מונים בבין השמשות – כי זה יותר קיום בתמימות – אך לפ״ז אתה הרי סומך על ספק דרבנן לקולא.
ולפ״ז ספק דרבנן לקולא הוא לא בדיעבד ,אלא משתמשים בזה לכתחילה ולכ׳ לא כדברי רש״י.
תוס׳ אומר שאפ׳ אולי יותר טוב למנות קודם השקיעה – כדי שיהיה באמת יום תמים.
שיטת הר״ן
הר״ן בשלהי פסחים אומר שאין לסמוך על ספק דרבנן לקולא לכתחילה:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קח עמוד א
יין ,איתמר משמיה דרב נחמן :צריך הסיבה ,ואיתמר משמיה דרב נחמן :אין צריך הסיבה .ולא פליגי ,הא -
בתרתי כסי קמאי ,הא  -בתרתי כסי בתראי .אמרי לה להאי גיסא ,ואמרי לה להאי גיסא.
אמרי לה להאי גיסא :תרי כסי קמאי  -בעו הסיבה ,דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות .תרי כסי בתראי לא
בעו הסיבה  -מאי דהוה הוה.
ואמרי לה להאי גיסא :אדרבה ,תרי כסי בתראי בעו הסיבה  -ההיא שעתא דקא הויא חירות ,תרי כסי קמאי לא
בעו הסיבה  -דאכתי עבדים היינו קאמר.
השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי  -אידי ואידי בעו הסיבה.
מקשה הר״ן :הסיבה הוא דין דרבנן ,וספק דרבנן לקולא ,אז למה לא נגיד שלא בעי הסיבה כלל דספק דרבנן לקולא!
 3רב שטרנבוך מערער על הנוסח של הלשם ייחוד בספירת העומר – שכתוב בנוסחי חסידי פולין – הנני מוכן ומזומן
לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה וספרתם .להעיר שבחסידות חב״ד ע״פ נוסח אריז״ל ,לא אומרים כמ״ש בתורה.
אמנם רב שטרנבוך אומר שלא לומר כמ״ש בתורה – כי אין זה דין דאורייתא .אלא הוא מתקן הנוסח ל״שנאמר״
להורות שמדובר באסמכתא.

73

ב״ה
התירוץ היותר מפורסם של הר״ן הוא – שזה תרתי דסתרי – כי אין זה מח׳ האם אתה מיסב ,אלא במה להסיב – אז
לפ״ז לא תסיב כלל ,וזה לא ייתכן! לכן מסיבים לכן הכוסות.
מל״מ – לעניין הסיבה – מחמירים בשני הצדדים ,כי כלל היהודים עושים הסיבה ולא רוצים לעקר הסיבה בכלל.
לעניין קראית המגילה ,יכולים להקל כי מדובר בספק דרבנן לעניין עיירה זו – אך קריאת מגילה יהיה כתיקונה בעיירות
גדולות.
עוד תירוץ של הר״ן בפסחים :למה מחמירים בשני הצדדים לשתות כל הד׳ כוסות?
תכליס – אין זה טרחא גדולה לעשות הסיבה – אז מהיות טוב אל תקרי רע .אם לא צריכים לסמוך על ספק דרבנן
לקולא ,אין סומכים עליו .מזה רב גוסטמאן לומד שרואים שמעדיפים לא לומר ספק דרבנן לקולא.
רב שלמה קלוגער – מביא ר״ן לעניין שמונת ימי חנוכה – הרי הנס היה רק לז׳ ימים .שביום הראשון כל השמן טבעי
שרף – ובשאר הימים ,היה שמן של נס .אך יש ספק מתי השמן הטבעי באמת נשרף ,ולכן מספק חוגגים כל ח׳ ימים,
וזה ע״פ יסוד הר״ן שמעדיפים לא לסמוך על ספק דרבנן לקולא.
רב גוסמאן מעיר שמח׳ יסודי זה האם ספק דרבנן לקולא הוא לכת׳ או בדיעבד הוא מחתת המח׳ רמב״ם רמב״ן לעניין
לא תסור.
הרמב״ם אומר שלא תסור הוא דין דאורייתא.
הרמב״ן מקשה ספק דרבנן לקולא.
התירוץ הקלאסי לרמב״ם הוא כך תיקנו.
לכ׳ הרמב״ם הוא לפי השיטה המובא בתוס׳ שספק דרבנן לקולא הוא לכתחילה.
והרמב״ן הוא כר״ן בספה״ע וד׳ כוסות שלא אומרים ספק דרבנן לקולא אלא בדוחק.
רש״י מניח ב׳ דברים:
א( לא רוצים לסמוך על ספק דרבנן לקולא.
ב( לא היינו רוצים לסמוך על ביטול.
הפת״ש אומר שצריכים לסמוך על ביטול – ואם אינו סומך על זה ,מכחיש דינים דרבנן שהוא אפיקורסות.
בדה״ש – לא ייתכן שרש״י סובר שלכתחילה אין לסמוך על ביטול .אלא כוונתו לומר עד שתאכילנו באיסור ,תאכילנו
בהיתר .א״כ דשל״מ אינו עניין הלכתי אלא דין במראית עין או בחסידות.
ר״ן בנדרים מביא הבנה לגמרי אחרת בדבר שיש לו מתירין:
כדי להבין דשל״מ צריכים להבין מנגנון של ביטול .מושג של ביטול מובא בסוגיית דם הפר ודם השעיר?
תלמוד בבלי מסכת חולין דף צח עמוד ב
אמר אביי :לא נצרכא אלא לרבי יהודה ,דאמר :מין במינו  -לא בטיל ,קמ"ל :דהכא בטיל ,וליגמר מיניה! גלי
רחמנא ולקח מדם הפר ומדם השעיר תרוייהו בהדי הדדי נינהו  -ולא בטלי; ומאי חזית דגמרי' מהאיך ,ליגמר
מהאי! חדוש הוא ,ומחדוש לא גמרינן; אי הכי ,למאה וס' נמי לא ליגמר! אטו אנן לקולא גמרינן ,לחומרא
גמרינן; דמדאורייתא  -ברובא בטיל.
תוספות במנחות אומר אין לך אלא חידושו ,ולכן זה שייך רק אצל לח בלח ,אך בתערובת יבש ביבש ,אפילו למין במינו
נגיד שבטל ברוב .מב״מ הוא חידוש הקרא ,אך אצל יבש ביבש אפילו מב״מ בטל ברוב ,חד בתרי ביטל.
רבנן אמרי מב״מ בטל ברוב .דם הפר דם השעיר הוא דין מסוים בקדשים.
תוספות מסכת מנחות כב:
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וא"ת בפרק הניזקין )גיטין נד (:גבי ערלה וכלאי הכרם קאמר רבי יהודה נפלו אגוזי פרך ונתפצעו בשוגג יעלו
במזיד לא יעלו והתם מין במינו הוא ומשמע התם מדאורייתא ברובא בטיל אלא משום דקניס כדאמרינן התם
וכל תרומה נמי מודה ר' יהודה דעולה באחד ומאה כדמוכח בפרק נוטל )שבת קמב (.דקאמר ר' יהודה מעלין
את המדומע באחד ומאה וי"ל דדבר לח המתערב יפה בכל שהוא אבל דבר יבש בטיל שפיר ולא גרסינן בגיטין
)דף נד (:נפלו לגת ונתפצעו דלא מיירי בלח אלא ביבש
בין לרבי יהודה ,בין לרבנן ,ביטול מתרחש כשיש מתח בין שתי דברים – אחד נגד השני ,ואז הגדול יותר תוקף השני.
ועושה השני כאילו אינו .אך כאשר יש לך ב׳ דברים דומים ,הם לא מבטלים אחד את השני ,אלא משפרים אחד את
השני .זהו הסברא הבסיסית.
השאלה הוא – איך מגדירים המתח בין ב׳ דברים? האם זה הגדרה הלכתית או פיזית?
לדברי רבנן ,אם הם שונים אחד מהשני הלכתית ,סומכים על ביטול.
לדברי רבי יהודי ,מסתכלים על תכונותיהם הטבעית ,לא ההלכתית כדי לדון אם יש מתח .ולכן מב״מ אינו בטל.
לפ״ז אומר הר״ן ,מבינים יסוד דשל״מ .אפילו אם דבר האסור יש לו תכונות של היתר ,דהיינו שאין זה מתח הלכתי
גמור ,אז אפילו לרבנן לא יהיה ביטול .אם הוא היתר ודשל״מ – דהיינו בעצם היתר ,אין מתח ,וממילא אין ביטול .זה
מין במינו הלכתי.
מה בתערובת מין בשאינו מינו? אפילו בשדל״מ – קיים מתח פיזי בין רכיבי התערובת ,הר״ן טוען דתערובת מבשא״מ
יהיה בטל אפילו בדשל״מ.
למרות שיש לנו חילוק בין מב״מ ומבשא״מ אצל דשל״מ ,יש יוצא מן הכלל .יש לנו ב׳ סוגים של דשל״מ:
א( ביצה שנודלה ביו״ט – זה ישנה בעצמו מאוחר יותר אך לגמרי אסור כעת
ב( אסור לאכול אותו באופן אחד ,אך מותר כעת באופן אחר
 .aכאן אפילו מבשא״מ אינו מתח טוב מספיק ,ולא יהיה בטל.
 .iמה הסברא כאן? הר״ן היה מוכרח לומר כן על פי ב׳ סוגיות שונות.
האם פוסקים כר״ן או כרש״י? ומה הם הנ״מ ביניהם?
דשל״מ אינו בטל – לכן למדים זאת כאן בהל׳ תערובות כי דנים בדברים שאינם בטלים – בין אם הם בריה או חהר״ל.
בדשל״מ לא אומרים ספק דרבנן לקולא.
לפי רש״י סברת דשל״מ הוא עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר – ועפ סברא זו חקרנו:
האם ספק דרבנן לקולא בדיעבד? ולעניין ביטול ג״כ באין מבטלין איסור לכתחילה מעדיפים שלא לסמוך על ביטול.
הר״ן רוח אחרת עמו לעניין דשל״מ .הר״ן לא דן בביטול ,אלא בפן של ביטול – דשל״מ אינו בטל בגלל שעניין ביטול
הוא מתח בין שתי דברים מנוגדים ,ואחד תוקף השני .מחלוקת רבי יהודה רבנן על מה מסתכלים :האם דנים בדברים
שהם שונים באופן הלכתי – או באופן פיזי?
רבי יהודה אומר מין במינו אינו בטל – כי לא אכפת ליה שיש מתח הלכתי ,אין שם מתח פיזי.
אפילו האיסור בדשל״מ ,כיוון שאינו איסור גמור ,שהרי יש לו מתירין ,אין זה מתח הלכתי גמור .ולכן אין יכול להיות
ביטול כי דבר אחד אינו תוקף השני.
ואז הר״ן אמר שלב נוסף שאם יש חילוק פיזי בין הדברים בטח שאחד יכול לתקוף השני .זה שהם קצת דומים באופן
הלכתי אינו מספיק לעקוף ביטול .ולכן תערובת מבשא״מ יהיה בטל אפילו בדשל״מ.
אצל מב״מ א״כ לא יהיה ביטול מדין דשל״מ ואצל מבשא״מ אפ׳ בדל״מ ,יהיה ביטול.
עוד חקר הר״ן בין ב׳ סוגי דשל״מ:
א( דשל״מ שאנו לא יכולים להשפיע עליו ,ורק יהיה מותר לאח׳ זמן.
ב( דשל״מ שאנו כן יכולים להשפיע עליו – ויש דרך להכינו כך שלא יהיה אסור.
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בסוג הב׳ יש כל כך הרבה היתר – שאפילו אם היה מבשא״מ זה דומה מדי כך שלא יהיה בטל .דהיינו למרות שיש מתח
במישור הפיזי ,כיוון שכמעט אין מתח במישור ההלכתי נגיד אינו בטל.
מהו סברת הר״ן?
מסתבר לומר שאו שינוי באופן הלכתי יוצר מתח ,או שינוי באופן פיזי יוצר מתח ,אך להגיד ששני הגומרים מצטרפים
ליצור מתח בנסיבות אחרות – זה כבר קשה לומר.
נקודה זו בר״ן – שכאשר דנים בדשל״מ שיכול להיות מותר כעת – שזה נחשב כל כך היתר שלא יהיה מתח מבלי היבט
להבדלים שביניהם – הר״ן הגיע לכך ע״ס ב׳ מקורות:
א( בסוגיית ריחא מילתא – הרי״ף מביא שיש ב׳ סוגי ריח .ריח נבילה וריח כשרה – הריח נבלה אינה משפיע .אך
אם יש לך בשר כשר ומנה פרווה – מבשלים יחד ,אז ריחא מילתא ,והאוכל הפרווה נהיה בשרי.
 .aהרי״ף מחלק הדין בין אם מדבור באיסור או בפרווה – וצ״ע – הרי בין כך ובין כך מדובר כאן
בריחא .אז כנראה שבעצם לא מתייחסים לריחא .אך כאשר יש לך דשל״מ – דהיינו אוכל פרווה ,אז
אומרים שהריח אינו בטל .וזה דשל״מ בזה שכיוון שאפשר לאכלו באופן מותר ,למה לא לאכלו כך –
אם אני יכול לאכול הפשטידא יחד אם בשר ,למה לאכול אותו אם גבינה .מהיות טוב אל תקרי רע.
אמנם ,חומרת דשל״מ אינו אמור להיות יושם למבשא״מ – א״כ למה מיישם אותו הרי״ף כאשר יש
לך ב׳ עניינים שונים? חומרה דדשל״מ עובד על ריחא! אך למה זה אמור לעבוד? אלא מאי? אומר
הר״ן על הרי״ף כאשר יש לך לחם בשרי שלא יהיה מותר מאוחר יותר ,אלא הוא מותר כעת – זהו
דשל״מ חזק ,ודשל״מ כזה נתיר אפילו במין בשאינו מינו ,כי נקודת היתר שלו הוא כזה חזק שע״פ
הלכה רואים זאת כשווה להיתר .אין מתח בין זה לדבר היתר.
ב( בשלהי מסכת ביצה – דן בתחום שבת – כמה נשים אפו לחם יחד ,וכולן הביאו הרכיבים ועשו חלה .כל אחת
שעשה החלה יש לה תחום שונה .הגמ׳ שואלת? למה לא להגיד שהוא בטל? תירוץ אחת הוא שטעמא לא בטל.
עוד תשובה הוא דשל״מ .הראשונים שואלים – איך זה דשל״מ אם הוא מבשא״מ? כל חומרת דשל״מ הוא רק
על מב״מ! אלא מאי צריך להיות שזהו דשל״מ כזו שלא צריכים להמתין עליו ,וכיוון שאפשר להשתמש בו
עכשיו ,יש לו תכונות חזקות של היתר – זהו מב״מ הלכתי ,ולכן לא אכפת לן שהוא מבשא״מ פיזי – לא יהיה
ביטול .הר״ן תואם ללמה ביטול לא שייך כאן.
למה ספק דרבנן לקולא לא שייך כאן?
רב אלחנן כותב שייתכן שרש״י ור״ן שניהם צודקים .אולי הר״ן גם סומך על סברת רש״י ,והוא יודה לרש״י
שזה עדיין הגיוני – שמהיות טוב אל תקרא רע .כנראה – לעניין ספק דרבנן לקולא ,רש״י צודק עד שתאכלנו
באיסור תאכלנו בהיתר .אם הולכים על קו רש״י למה מוסיפים הסבר הר״ן?
א( ייתכן שלדברי הר״ן אין חסרון בלסמוך על ביטול .אמרנו שלסמוך על ביטול אינו בעייתי – זה תכליס היתר.
ב( אך ספק דרבנן לקולא ,רק נרשה בשעת הדחק – וכן ראינו בר״ן בפסחים .אז ייתכן שלעניין ספק דרבנן
לקולא הר״ן יגיד שרש״י צודק – אך לעניין ביטול ,הר״ן חולק על רש״י ,ולכן היה לו הסבר אחר למנגנון
דשל״מ.
ג( או ייתכן שעד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר מספיק טוב בגדול – אך הר״ן הסביר הפרטים .למה שיש
חילוק בין מב״מ ומבשא״מ ,וגם הסביר למה במבשא״מ גופא אמור להיות הבדל בין עכשיו למאוחר יותר –
וזה הוסיף הרבה פרטים.
הגרי״ד בשיעורי הרב סימן פו הסביר מה שביאור דשל״מ לא יהיה ,יודעים בבירור שהוא לגמרי שונה מבריה ,חהר״ל
ובע״ח אינם בטלים .הם אינם בטלים בגלל שהם חשובים – דשל״מ בניגוד לזה אינה אסור משום חשיבותו.
גדר דשל״מ אינו שאין שם תערובת עליו – )שזהו ההסבר ללמה בריה או חהר״ל אינם בטלים( .החשיבות מפקיע שם
התערובת – אין זה נכון אצל דשל״מ – דשל״מ הוא תערובת – ואעפ״כ אינו בטל רבנן החמירו שאל אף שיש לו שם
תערובת ,יש לו דין שאסור להכריע ע״י ביטול .לכן ,בניגוד למנגנון חהר״ל ובע״ח אינו בטל – אינו בטל כי אף פעם לא
נהיה תערובת – ואילו בדשל״מ ,יש תערובת ,אך א״א להכריע ע״י ביטול .ולפ״ז מובן למה לא מיישמים ספק דרבנן
לקולא לדשל״מ .בדר״כ אומרים ספק דרבנן לקולא אצל בריה וחהר״ל – כל היסוד של ספק דרבנן לקולא הוא לידת
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הספק ,וחכמים מכריעים שספק לקולא – אמנם אצל דשל״מ ,כל החומרא של דשל״מ הוא אל תכריע – אסור להכריע
לקולא .דבר חשוב לא מגיע לנקודה זה ,כי אין תערובת כלל! ולפ״ז אומר הגרי״ד אפשר להבין יסוד מהרמ״א.
כאן בקב.ד הרמ״א אומר בשם המרדכי:
כל איסור שלא היה ניכר קודם שנתערב ,הוא בטל אף על פי שהוא דבר שיש לו מתירין )בארוך כלל כ"ה בשם
סמ"ג ומרדכי פ"ק דשבת(.
צריך להקדים :דהנה יש גזרה על משקין שזבו – שאם משקין זבו מתוך ענבים בשבת ,הם מוקצה – והסיבה הוא ,גזרה
שמא יסחוט .זהו אחד הטעמים שהגמ׳ אוסרת ביצה שנודלה ביו״ט – זה דבר שיוצא מן דבר אחר .המרדכי דן בחבית
של יין אם ענבים ,ומשקים זבים מתוך הענבים .אומר המרדכי שלכ׳ זה מקרה של דשל״מ שאפ׳ באלף לא בטיל!
משקין שזבו הן מוּקצה ,דבר שיותר בסוף השבת – דשל״מ ,אז לכ׳ כל החבית יהיה אסור – אך המרדכי כותב שלא
אומרים כך .רק אומרים דשל״מ לא בטל – כאשר לכתחילה דבר האסור היה דבר נפרד ואז נתערב בתערובת – אך אם
לא היה איסור נפרד לפני התערובת אין לנו חומרת דשל״מ ,ומשקין שזבו אלו יצאו ישיר אל היין ,לא היה להם שלב
בנפרד .מתחילת ברייתן היה תערובת ,ולכן אין כאן דשל״מ .לפ״ז כל איסור לפני שהוא נתערב – יכול ליבטל אפ׳ אם
הוא דשל״מ .אומר הגרי״ד למה גורם זה של קודם שנתערב רלוונטי?
הגרי״ד באר שישנם ב׳ דינים בתערובת:
א( היתר מבטל האיסור
ב( התערובת מונע חלות שם האיסור.
ס״ל למרדכי דבדשל״מ ,אין שם ביטול ,לא בגלל שהוא ניכר ,אלא בגלל שביטול אינו מועיל .אך דין השני שאיסור אינו
חל בתערובת גם שייך לדשל״מ .אם מבינים כל גדר דשל״מ שאין להכריע לקולא ,אז כל מה שצריך הכרעה לקולא אינו
נקרא ביטול – אך היסוד השני ,שהאיסור לא חל – זה גם שייך לדשל״מ .אז אם יש לי איסור נפרד ,ואני מנסה לערבו
בהיתר ,דשל״מ ,אין להכריע לקולא ,אך כאשר יוצא ,משקין שזבו זבין מהענבים אל תוך היין ,אין לאיסור הזדמנות
לחול ,זה שייך אף לדשל״מ ,שהאיסור לא יחול לכתחילה.
זה גם מסביר חוות יאיר בשם רעק״א ,שחידושו של המרדכי שאין חלות דשל״מ כשלא ניכר האיסור קודם התערובת
גם נכון לביטול בריה וחהר״ל .רעק״א אומר אמנם שדין זה של ניכר שייך רק לביטול דשל״מ – אך לא לבריה וחהר״ל.
הגרי״ד מסכים אם דברי הרעק״א כי חהר״ל ובריה נחשבים ״חשוב״ תמיד ניכר האיסור ,אף פעם אין שם תערובת .לכן
תמיד נחמיר.
מכיוון שהר״ן הוא מאד יסודי להלכות איסור והיתר ,נצטט אותו כאן במילואו:
ר"ן מסכת נדרים דף נב עמוד א
• וקשיא להו לרבוותא ז"ל היכי אמרינן הכא דאם יש בו בנותן טעם אסור  -דמשמע הא אין בו בנותן
טעם מותר והא נדרים דבר שיש לו מתירין הוא כדאמרינן לקמן בפרק הנודר מן הירק /נדרים) /דף נט(
משום דמצוה לאיתשולי עלייהו מדרבי נתן
וקיימא לן דכל שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל
ויש לומר דכי אמרינן אפילו באלף לא בטיל הני מילי מין במינו
אבל הכא כי קתני ונתערב באחר שאינו מינו דומיא דביצים שנתבשלו עמו וכל שאינו מינו אפילו
בדבר שיש לו מתירין בנותן טעם והיינו דתנן במסכת חלה )פ"ג מ"י( הנותן שאור מעיסת חטים לתוך
עיסת האורז אם יש בה טעם דגן חייבת ואם לאו פטורה א"כ למה אמרו הטבל אוסר בכל שהוא במינו
ושלא במינו בנותן טעם וטבל דבר שיש לו מתירים הוא ואפ"ה קתני דשלא במינו בנותן טעם וה"נ
איתא בהדיא בירושלמי ]דפירקין[ דגרסי' תמן זה הכלל היה ר' שמעון אומר משום ר' יהושע כל דבר
שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בו חכמים שיעור אלא מין במינו במשהו
ושלא במינו בנותן טעם וכל שאין לו מתירין כגון תרומה וכו' מין במינו ושלא במינו בנותן טעם הלין
נדרי מה את עביד לון כדבר שיש לו מתירין או כדבר שאין לו מתירין ]מסתברא מעבדינן כדבר שיש לו
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מתירין[ דתנינן תמן שהזקן עוקר הנדר מעיקרו וכו' והא מתניתא עבדא לון כדבר ]שיש[ לו מתירין
דתנינן שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם אסור תפתר במין בשאינו מינו ]בדבר
שיש לו מתירין[ והרי זה מפורש כמו שכתבנו
ולפיכך הקשו על הרב אלפס ז"ל שכתב בהלכותיו בפ' גיד הנשה בענין פת שאפאה עם הצלי בתנור
דמאי דאמרינן דאסור לאכלה בכותח אף על גב דקי"ל דריחא לאו מילתא היא היינו טעמא משום דהוי
דבר שיש לו מתירין דהא מצי למיכלה בהדי בישרא ומשום הכי אפילו באלף לא בטיל אלו דבריו ז"ל
אלמא דסבירא ליה ז"ל דאפילו שלא במינו לא בטיל ואי אפשר כמו שכתבנו בראיות ברורות ואמרו
שאפשר שסמך הרב ז"ל על אותה שאמרו בפ' משילין )ביצה לט( גבי האשה ששאלה מים ומלח
לעיסתה הרי היא כרגלי שתיהן ופרכינן ואמאי ליבטל מים ומלח לגבי עיסה ופרקה רב אשי משום
דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל והא מים ומלח לגבי עיסה מין בשאינו מינו הוא
ואפי' הכי יהיב טעמא משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין אלמא אפי' שלא במינו לא בטיל ואי מהא
לא אריא דשאני מים ומלח כיון דעיסה לא מתעבדא אלא בהו כמין במינו דמי תדע דאמרינן בריש
שמעתא דהתם כי מקשינן וליבטל מים ומלח לגבי עיסה אמר להו ר' אבא הרי שנתערב קב חטים שלו
בעשרת קבין של חבירו יאכל הלה וחדי ואחיכו עליה ואמר רבי אושעיא דשפיר עבוד דאחיכו עליה
מאי שנא חטים בשעורים דלא קאמר להו דהוה ליה מין בשאינו מינו ובטל חטים בחטים נמי לר'
יהודה הוא דלא בטיל לרבנן בטל מדקאמר ר' אושעיא הכי ולא קאמר הא מים ומלח לגבי עיסה חטים
ושעורים הוא שמע מינה לחטים בחטים איכא לדמויי לפי שאי אפשר לעיסה בלא מים ומלח אלו דברי
הראשונים ז"ל
• ולי נראין דברי הרב אלפסי ז"ל דכי תנן הכא דדבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטיל הני מילי כל
שאסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר זמן כנדרים משום דקא מיבעיא לי כיון דלרבנן בכולהו איסורי
מין במינו בטיל כמו בשאינו מינו מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו מתירין בין מינו לשאינו מינו
ומאיזה טעם
• וכך נראה לי בטעמו של דבר דחזינא לרבנן ולר' יהודה דאיפלגו במין במינו אי בטיל או לא ואמרינן
בפ' הקומץ רבה )מנחות כב( דשניהם מקרא א' דרשו דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר שאע"פ שדמו
של פר מרובה קרי ליה דם השעיר אלמא לא בטיל וקסבר ר' יהודה דהיינו טעמא משום דמין במינו לא
בטיל לפי שכל דבר שהוא דומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקו ומשום הכי סבירא
ליה לר' יהודה בכולהו איסורי דמין במינו לא בטיל ורבנן לא משמע להו הכי דמכל מקום מין במינו
דאיסור והיתר אין דומין זה לזה כיון דחד אסור וחד שרי שאין ראוי לילך אחר דמיונן בעצם אלא אחר
חילוקן באיסור והיתר
• אלא היינו טעמא דדם הפר אינו מבטל דם השעיר משום דכיון דשניהן עולין כלומר שכשרים לזריקה
אין מבטלין זה את זה דכי היכי דר' יהודה אזיל אחר דמיון העצם אזלו רבנן אחר דמיון ההיתר ולפיכך
כל שחלוקין באיסור והיתר אפי' מין במינו בטיל דהוה ליה כמין בשאינו מינו ומשום הכי אמרינן דבדבר
שיש לו מתירין נטו רבנן משום חומרא לדרבי יהודה דכיון שאין דבר זה חלוק מן ההיתר לגמרי באיסור
והיתר שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמוהו אמרינן שאינו בטל במינו דאי הכי הוה דמו טובא חדא
שהן שוין במין ועוד שאינן חלוקים לגמרי באיסור והיתר ומשום הכי לא בטיל אלא בשאינו מינו כדי
שאותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו ישלים אותו שווי שניתוסף כאן משום דבר שיש לו מתירין לפי
שהחילוק שבין המינין סיבת הביטול והשווי נותן שלא יהו בטלין
• הלכך כל שהוא אסור עכשיו ואינו חסר מן איסורו אלא שעתיד להיות ניתר לאחר זמן אותו חסרון של
איסור כיון שהוא מועט ראוי הוא שישלימנו אותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו
• אבל כשיש לו עכשיו היתר כי ההיא דפ' משילין שאף מים ומלח מותרין עכשיו במקום שרגלי שתיהן
שוין בה הרי נתקרב הרבה היתר של עיסה למים ומלח שאף עכשיו שניהן מותרין וכיון שהיתרן קרוב אי
אפשר לחילוק שיש בין מינו לשאינו מינו שישלימנו דהא הש"ס לרבנן חילוק דהיתר ואיסור עדיף להו
מחילוק דמינו ושאינו מינו דבה הוא דפליגי עליה דר' יהודה
• הלכך דבר שהוא ניתר עכשיו כמים ומלח ראוי יותר שלא יתבטל לגבי עיסה אף על גב דהוי מין
בשאינו מינו ממה שראוי שלא יתבטל דבר שהוא אסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר זמן לגבי מין
במינו
• ומש"ה נהי דמסקינן דדבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטל מפני שהוא אסור עכשיו אסיק רב אשי
התם דמים ומלח שהן ניתרין עכשיו אינן בטלין לגבי עיסה אף על פי שהוא מין בשאינו מינו ]והא[
דאמרינן התם בריש שמעתא )/ביצה /לח] (:מ"ש[ מחטים בחטים וחטים בשעורים הוייה בעלמא נינהו
דלא סלקן דהא אחיכו עליה כדאיתא התם ולמסקנא לא סמיך עלייהו רב אשי כלל אלא אסקה דכיון
דהוי דבר שיש לו מתירין שאף עכשיו יש לו שעת היתר אפי' בשאינו מינו לא בטיל ופת שאפאה עם
הצלי בתנור להא דמיא שאף עכשיו יש לה היתר לאכלה שלא בכותח
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הלכך בדין הוא דאפי' בשאינו מינו לא בטיל
ועוד דאפי' לא בעית למידק כולי האי זיל בתר טעמא הרי אתה רואה שכל שהוא מוסיף היתר החמירו
בבטולו שמפני שעתיד להיות ניתר אמרו שלא יתבטל במינו וכיון שכן כל שהוא מוסיף עוד היתר שאף
עכשיו יש לו שעת הכושר ראוי להחמיר בבטולו שלא יתבטל אפי' בשאינו מינו ומש"ה לא קשיא מסקנא
דהכא דמסקינן דבר ]שיש[ לו מתירין בטל בשאינו מינו אמסקנא דפרק משילין דאסיק רב אשי דאפי'
בשאינו מינו לא בטיל ולא צריכינן לתרוצי לדחוקי כלל וההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור לההיא
דפרק משילין דמיא ולא עוד אלא דעדיפא מינה משום דאיכא למימר דכי מצינן לאחמורי אדבר שיש לו
מתירין במינו לא מחמרינן עליה בשאינו מינו אבל בההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור דליכא לאחמורי
עליה במינו דלא שייך כלל אי לא מחמרינן עליה בשאינו מינו נמצא שלא החמיר בו כלל
• ועלו דברי הרב אלפסי ז"ל נכונים בטעמם כן נראה לי
• עוד ראיתי שהקשו עליו מדאמרינן בסוף פרק הערל )יבמות פא (:גבי חתיכה של חטאת שנתערבה
במאה חתיכות של חולין לא תעלה וקא יהיב רב אשי טעמא התם משום דהוה ליה דבר שיש לו
מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל ואסיקנא התם דהא דרב אשי בדותא היא ולמאן
אי לכהן מישרא שרי אי לישראל לעולם אסור אלא דהא דרב אשי בדותא היא אלמא לא מיקרי דבר
שיש לו מתירין אלא מאי דאסיר האידנא ולבתר זימנא שרי אבל האי פיתא בהדי בשרא לעולם שרי
ואי בכותחא לעולם אסור ולא מיקרי דבר שיש לו מתירין כמסקנא דהתם ומיתחזי לי דהא דפרכינן
עליה מיהא ודאי בדותא היא דהתם הכי קאמרינן דכיון לישראל לעולם אסור למה נחמיר אצל ישראל
מפני היתרו של כהן אינו בדין אבל פת שאפאה עם הצלי בתנור כיון שיש לו ולכל אדם היתר בה
עכשיו ראוי להחמיר בבטולה ודבר פשוט הוא.
ד׳ ראיות שפוסקים כרש״י
בשיעורי הרב בסימן פח – מביא ד׳ ראיות שפוסקים כרש״י ,שדברי השו״ע לא תואמים לדברי הר״ן.
א׳
א( השו״ע בסע׳ ג׳ מביא בשם הרשב״א שכלי אם בליעות איסור שנתערב בשאר כלים בטל ברוב .דהיינו ,לא
קוראים אותו דשל״מ .למה שזה לא יהיה דשל״מ? אומר הרמ״א ,לפי שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו.
 .aלפי הר״ן ,רק נרקא למשהו דשל״מ אם יש לו תכונות עצמיות של היתר ,אבל כלי אם בליעות איסור
שאפשר להפרידו לא אמור להקראות דשל״מ! דהיינו הבליעות איסור אין להן תכונות היתר כלל .זה
שהמחבר ורמ״א מסבירים שאפשר להקל על כלי אם בליעות איסור משמע שסוברים שזה בעצם
דשל״מ – כי בהלכה אין זה דשל״מ ,הבליעות תמיד אסורים – הכלי עצמו אמנם דבר היתר בעצם.
לפי רש״י יהיה מצב של היתר אם נכשירו ,אם לא נכשיר ,יש ספק שזה אם בליעות איסור! רש״י
מובן .אמנם הר״ן לא היה שם את זה בתוך גדר דשל״מ –
 .iראיה זו רק יועיל אם אתה לא סובר כדברי האו״ש בהל׳ מאכ״א פ״ט – שם מחדש בשם
הרמב״ן שהאיסור להשתמש בכלים הבלועים מאיסור אינו דין בטעם כעיקר אלא יש איסר
נפרד להשתמש בכלים הבלועים בטעם איסור.
 .iiכל הראיה כאן מניח שהכלי הוא אסור מדין טעם כעיקר – ולכן זה לא יכול להיות ראיה
לר״ן שאומר דדשל״מ הוא בעצם היתר .אך אם נגיד כדברי האו״ש ,הכלי בעצם היתר – וזה
יתאים לדברי הר״ן.
דיון קצת על כלים :ישנם דברים שיש להן מתירין שצריכים מעשה להתירם – במקום טרחא אין זה דשל״מ.
יסוד ההיתר הוא גמ׳ בכמה מקומות – טבל שהוא דשל״מ אינו בטל ,אך הגמ׳ מביא ב׳ טעמים שונים למה טבל אינו
בטל.
בע״ז איתא כהתירו כך איסורו – חטה אחת פוטרת כל הכרי ,כך אפילו משהו יאסור כל הכרי.
אמנם במס׳ נדרים איתא שטבל אוסר במשהו כיוון שדשל״מ.
הראשונים מוטרדים – למה צריכים ב׳ הסיבות?
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תוס׳ מסבירים :נגיד שיש לך טבל טבול מתרומה – אז אכן חטה אחת פוטרת כל הכרי .אך אם אתה גם צריך להסיר
מעשרות ,אז אין חטה אחת פוטרת כל הכרי – זה דשל״מ .אם זה הדגן שלי ,אז קל להתירו – אך אם זה דגן של אחר,
קשה להתירו.
רשב״א מצטט תוס׳ זו כסמך לומר שדשל״מ הוא לא רק שיש לו אפשרות להיות מותר ,אלא גם ,שיכול להיות מותר
בקל .זה ההקשר לדברי הרשב״א.
כמה קושיות לשאול על הרשב״א.
סיכום ביניים:
לעניין השאלה – האם פוסקים כדברי רש״י או הר״ן ,ישנם ד׳ ראיות שהגרי״ד מביא בשיעורי הרב שפוסקים בדשל״מ
כדברי רש״י.
א( כלים אם בליעות איסור שנתערב בשאר הכלים בטל ברוב ,ולא קוראים לזה דבר שיש לו מתירין ,כי יש לך
האפשרות להכשיר הכלים – אז א״כ למה אין זה דבר שיש לו מתירין – הרמ״א מסביר לפי שצריך להוציא
עליו הוצאות להגעילו .לפי הר״ן רק קוראים למשהו דשיל״מ אם יש לו תכונות עצמיות של היתר – אך איסור
שהוא בעצם אסור ,רק שאפשר להפריד האיסור ,אין לקרות זאת יש לו מתירין – האיסור אף פעם לא יהיה
מותר .העובדה שהמחבר ורמ״א צריכים להקל בביטול כלי שיש בו בליעות איסור משמע שהם סוברים שזה
בצעם דבר שיש לו מתירין.
 .aהר״ן ,אף פעם לא יקרא לזאת דשיל״מ כי אין לו תכונות של היתר –
 .iהראיה אמנם לא יהיה הכרח לרש״י אם אומרים כדברי האו״ש דהנה האו״ש במאכ״א פ״ט
אומר בשם הרמב״ן שהאיסור להשתמש בכלים הבלועים מאיסור אינו מדין איסור דאור׳
דטעם כעיקר ,אלא שהוא איסור נפרד שלא להשתמש בכלים שבלועים מטעם איסור.
ישנם דברים שיש להם מתירים שצריכים מעשה להתירם –
התירו של הרמ״א כאן בסעיף ג מבוסס על דברי הרשב״א שמחדש ע״פ הגמ׳ בנדרים והמג׳ בע״ז .בנדרים אומר דטבל
הוא דשיל״מ ואינו בטל ,אך הגמ׳ בע״ז אומר דחומרת טבל הוא מדין כהתירו כך איסורו.
הראשונים שואלים – למה צריכים ב׳ הסיבות?
תוס׳ בע״ז מסבירים שצריכים ב׳ סיבות ,כי אם דבר הוא רק טבול מתרומה ,אז חטה אחת פוטרת כל הכרי ,וכהתירו כך
איסורו .אך, ,אם גם צריכים לקחת מעשרות ,החטה אחת לא יועיל ,צריכים דשל״מ ,כי מעשרות יש להם שיעור
מסויים .מצד שני ,אם קל להפריש ,אז אנה״נ זה דשיל״מ .אך אם אין זה התבואה שלי ,ואין לי גישה לבעלים של
התבואה ,הוא כבר לא דשיל״מ – כי יהיה קשה מאד להתיר.
רשב״א מצטט רעיון זה של תוס׳ ואומר – רואים מכאן שכשם שאם דבר אינו שלי ,לא יהיה דשיל״מ כיוון שכזה קשה
להתירו ,כך כל דבר שיהיה קשה להתירו ,לא נקרא לזה דשיל״מ ,ולכן ,כיוון שקשה להכשיר כלים ,לא יהיה דשיל״מ.
בשיעורי הגרי״ד העיר על זה ג׳ קושיות:
א( הש״ך מביא בשם המהרי״ל שההוצאת ממון על הכשר כלים לכאורה הוא די מוגבל ,לא כזה יקר להכשיר.
הרשב״א הניח שזה מאד יקר – זהו אי התאמה בין דברי הרשב״א ומציאות של זמננו שבו הגעלה אינו טורח
גדול.
ב( הרא״ה בבדק הבית מציע שאין זה דשיל״מ כי ניכר האיסור בזה שאפשר להוציא האיסור .הרא״ה מציע שאין
זה דשיל״מ – כי לא כו״ע ס״ל דדשיל״מ.
ג( הגרי״ד הציע שאין כאן תערובת ,הגדרת תערובת הוא בעין אם בעין – דהיינו או לח בלח ,או יבש ביבש ,או
אפילו טעם לח אם יבש .אך לא מצינו כזה דבר של תערובת טעם בטעם .בליעות היתר לא בטלים בכלי היתר.
אפשר להציע שבעליות הכלי יהיו בטל  ,אם רק ממתינים כ״ד שעות .הש״ך מציע שזה לא משווה אותו דשיל״מ כי
דשיל״מ הוא דרבנן .ומכיוון שהמתנת כ״ד שעות לא יועיל בדרבנן ,כי גזרינן על אינו ב״י אטו בן יומו – וכל יסוד
דשיל״מ הוא דרבנן.
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עוד לעניין בלעיות הפוסקים דנים בדשיל״מ כאשר המתיר אינו ממילא .המהרש״ל אומר שלא צריכים הטעם שזה יקר
להכשיר כדי לומר שכלים אינם דשיל״מ ,הרי הם כבר אינם דשלי״מ כי לא נהיים כשר ממילא ,אלא צריכים מעשה,
וכל דבר שצריך היתר להתירו אינו דשיל״מ .הש״ך חולק על כך מכיוון שנדר הוא ג״כ דשיל״מ וזה צריך מעשה
להתירו .אפילו אם צריך מעשה להתירו ,עדיין זה דשיל״מ.
הפת״ש בס״ק ו מצטט תשובת הבית יעקב שמגן על דברי המהרש״ל .המהרש״ל טען שדבר הוא דשיל״מ הוא דבר
שאופיו של היתר בסוף יתגלה –כמו מוקצה .איך זה תואם לנדר שצריך התרת נדרים? פת״ש ס״ק ו בשם הבית יעקב –
אצל נדר יש מצוה לשאול – זה יותר שכיח שזה בסוף יקרה שהנדר יותר .אצל העגלת כלים אמנם אין הכרח להגעילם
– אתה גם יכול לתתם לנכרי ,או לזורקם.
פר״ח וחכ״א אומרים שאם רק יותר דרך טרחא גדולה ,אין זה דשיל״מ .דומה לפת״ש ,ייתכן שזה צריך קצת התערבות
ע״י אדם להיתרו ,אך אם צריך התערבות רב ,כבר לא נחשב דשיל״מ .כנראה שזה דין ברמת הקושי – אם יהיה מאד
קשה ,אז לא נקרא דשיל״מ ,כי זה פחות ברור שיתיר.
רעק״א בתשובותיו ס׳ כו שואל :איך אפשר לומר שכלים הם בטלים ברוב ולא דשל״מ אם ס״ל כחכם צבי .בתשובה
מפורסמת של החכ״צ – אומר שאחר י״ב חודש בלעיות טמאות שוב לא משפיעות על כלי .פוסקים משתמשים בזה
כסניף להקל – זה שאלה נפוצה כאשר יורשים כלי חרס מסבתא שלא שמרה כשרות ,או שכן שמרה כשרות ,אך לא
יודעים אם זה הכלים היו בשריים או חלביים – אז אחד הסניפים להקל הוא להמתין י״ב חודש ,ואז להשתמש בכלים.
עוד סניף להקל הוא שלא מחמירים כדברי המהרש״ל שדבר גוש הוא כלי ראשון .כאשר שמים אוכל על הצלחות של
חרס ,האוכל הוא כבר בגדר כלי שני ,ואין בליעות מכל״ש.
אז בדר״כ יש לנו ב׳ סניפים להקל :לא השתמשו בכלים בדר״כ יותר משנה כבר כשיורשים ,וגם לא אומרים שמה שהיו
בכלים הוא בגדר כלי ראשון.
שאלה למעשה :בשלו עוף ,ואז השתמשו ברוטב לסלט חלבי בשגגה – אכלו זאת על הצלחות וסכו״ם הרגילים שלהם.
מה הדין של הצלחות והסכו״ם?
כאן יש שאלה – האם הבליעות הם דשל״מ?
במציאות הזה ,היה שיעור ביטול לרוטב סלט החלבי ,והיה בטל בשישים ,ולכן לא אסר הצלחות.
ועוד ,כאשר שמו את זה בצלחת ,זה כבר היה כל״שׁ.
ייתכן שאם הסכו״ם כבר לא התערב ,ויש לך הסכו״ם שהשתמשת בהם לפניך אז כדאי להגעילם במקרה זו.
גרצ״ש – לפ״ז הלא כל הכלים אמורים להיות דשל״מ כיוון שהבליעות יתעלמו אחרי י״ב חודש? רעק״א אומר שחכ״צ
רק דן באיסורים שיהיו אסורים כשאינו בן יומו כמו חמץ בפסח או יין נסך ,אך לא אמר התירו לעניין איסורים שבעניין
פגומים אחרי כ״ד ,כי אם נתיר הכלים אחר י״ב חודש ,נפיק מיניה חורבא.
רעק״א עוד מאיר ,אפילו אם לא היה כזה יקר לעשות העגלה ,אם אתה מכשיר כשהוא בן יומו ,תצטרך ס׳ במים כנגד
האיסור הנפלט .סו״ס אתה סומך על ביטול מכל מקום! למה זה משנה אם מזלג זה מעורב אם מאה מזלגות אחרות או
שאתה מבטל הבליעות דרך ביטול בהגעלה ונתבטל במים! בין כך ובין כך ,אתה סומך על ביטול!
בתשובת שבט הקהתי ו.רעא מתרץ ע״פ נו״ב תניינא סימן נד – שאומר שהדרך שבו ביטול בס׳ פועל הוא שונה מהותית
ממנגנון ביטול ברוב .כאשר מבטלים בס׳ ,האיסור לא קיים ,זה לא רק ביטול היש ,זה ביטול במציאות ,זה כבר אינו.
לפ״ז ,אם העגלה היה קל לעשות ,יהיה דשל״מ – דהיינו למה לסמוך על ביטול היש של ביטול כאשר אנו יכולים
להגעיל שיפעל ביטול במציאות!
א״כ הכשר כלים הוא ביטול במציאות ,ואילו ביטול ברוב הכלים הוא רק ביטול היש.
פת״ש קב.ו בשם הצל״ח – עד שיאכלנו באיסור יאכלנו בהיתר הוא רק סברא הגיונית כאשר ניתן להנות רק פעם אחת
מדבר מסויים ,אבל אם אפשר להנות ממנו הרבה פעמים ,סברא זו כבר לא קיים .לא מיישמים סברת עד שתאכלנו
לאיסור לכלים ,כי אפשר להשתמש בכלי הרבה פעמים – לכן מקילים.
פתחי תשובה יורה דעה סימן קב
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)ו( כלי שנאסר  -עש"ך ומה שהשיג על מהרש"ל עיין בתשובת בית יעקב סימן ק"י שהצדיק דברי רש"ל דשאני
נדרים דיש מצוה בהתרתן ע"ש שהאריך בזה וכן תירץ במנ"י כלל ל"ט אות ח' ע"ש .ועיין עוד בש"ך )והובא
בבה"ט סק"ו( שכתב דנראה שיש לשהות הכלים עד שלא יהיו בני יומן כו' ועי' בכו"פ שכתב אף דמ"מ מדרבנן
אסור כמו כן כתבו חמץ בפסח הוי דשיל"מ אף על גב דלאחר פסח מדרבנן אסור ]ועיין בתשובת ח"ס סי' צ"ו
מ"ש בזה[ ועיין בתשובת רבינו עקיבא איגר נ"י סימן כ"ז שהקשה על הש"ך דהא קי"ל בסימן ק"ג דבנותן טעם
לפגם בעינן ג"כ רוב אלא דמבשל בכלי שאב"י סמכינן דאיכא רוב ולא אמרינן לא ידעינן כמה נפיק מיניה וא"כ
ההיתר דאב"י יהיה ג"כ משום ביטול וממילא מותר מיד מטעם ביטול גם בדברי הרשב"א עצמו דנקט הטעם
כיון דצריך הוצאות להגעיל קשה זאת הא גם בלאו הכי גם אם יגעיל הא יחזור ויבלע מהמים כו' ע"ש
ובאמת לענ"ד בלא"ה לא הוי כאן דשיל"מ לפמ"ש לקמן סימן קפ"ז ס"ה בצ"צ שם בשם הגאון בעל צל"ח ונו"ב
דהא דדבר שיש לו מתירין לא בטיל היינו לענין אכילה דממ"נ מה שיאכל היום לא יאכל למחר א"כ אכילה זו
שרוצה לאכול היום באיסור יאכל למחר בהיתר אבל לענין טלטול לאיזה צורך לא שייך דשיל"מ שהרי יכול
לטלטלו היום וגם למחר ע"ש א"כ ה"ה גם בזה לא הוי דשיל"מ דהא יכול להשתמש בכלי זו היום וגם למחר
וא"כ השימוש שרוצה להשתמש היום בכלי זו אין לה מתירין:
ומצינו שהאג״מ קבל סברתו של הצל״ח שהנה כתב:
שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן לא
ואין לומר דיאסר בספק מטעם שהוא איסור שיש לו מתירין לר' אשי בביצה דף ד' שביש לו מתירין אסור אף
בספק דרבנן ,דכבר כתב הצל"ח דרק באכילה שאם יאכל היום לא יאכל למחר הוא בחומרת יש לו מתירין
משום דאותה האכילה יאכל למחר בהיתר גמור בלא ספק אבל בטלטול שיכול לטלטלו היום ומחר לא נחשב
יש לו מתירין וכן כתב בנו"ב תנינא אה"ע סי' ל"ח בספק באיסור מינקת שלא נחשב דבר שיש לו מתירין שהרי
כשישאנה יוכל לבעול תיכף וגם לאחר זמן וא"כ בעילה זו אין לה מתירין עיין שם וממש כן הוא באיסור דג"ח
דלא נחשב דבר שיש לו מתירין ויש להתיר בספק ול"ד לקול כדלעיל .ואף שלא נחתו רבותינו האחרונים לחלוק
זה מסתבר לע"ד שהוא אמת וראוי לסמוך ע"ז לדינא בשעת הדחק.
בציץ אליעזר מצינו שאם אומרים שיקר להכשיר כלים ,משמע נגד הצל״ח – כי לפי דברי הצל״ח כלים בעצם אינם
תחת חומרת דשל״מ – כי הוא כלי! הרבה אחרונים ביניהם בדה״שׁ צי״א ,מגילת ספר כולם אומרים שהכלי אינו
האיסור ,הבליעות הם האיסור – והם דשל״מ כיון שנתרים אחר מעל״ע.
אז א״א לומר שבגלל שהוא כלי לא נגיד דשל״מ .ייתכן להסכים אם הצל״ח שכלי בעצם אינו דלש״מ ,רק הכלי אינו
בעיה ,הבלעיות הם הבעיה – ולכן צריכים לשאול :האם רואים הבליעות בנפרד מן הכלי ,או האם אומרים שהכלי בעצם
אסור.
שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן נח
(ט( על כל האמור יש גם להזכיר שיטת הנו"ב ז"ל דס"ל דדינא דדשיל"מ לא שייך בכלל כי אם לגבי אכילה דמה
שיאכל היום לא יאכל למחר ,אבל לענין טלטול לא שייך דשישל"מ /דשיל"מ /שהרי יכול לטלטל היום וגם
למחר ,ולפי"ז לא שייך בכלל לגבי השתמשות בכלים דינא דדשיל"מ דהא יכול להשתמש בכלי זו מיד וגם לאחר
זמן וכדמעיר מזה בפתחי תשובה בסי' ק"ב סק"ו )יעו"ש גם בדר"ת ס"ק ל"ז( .וכ"כ גם בשו"ת בית היוצר חיו"ד
סי' כ' דלדעת הצל"ח דלגבי טלטול מוקצה ל"ש דשיל"מ משום דצריכה כ"ש ולזה ל"ש גבי' עד שתאכלנו
באיסור תאכלנו בהיתר כיון שיכול להנות מהם עתה וגם אח"כ ,א"כ גם גבי כלי ל"ש דשיל"מ משום דצריכה כל
שעה עיין שם .וכותב כן מד"ע גם בשו"ת מראה יחזקאל סי' י"ד דל"ש בכלים דשישל"מ מכיון דיכול לבשל בהם
היום וגם למחר ,ושאפי' לדעת הר"ן דס"ל הטעם דדשיל"מ משום מין במינו מ"מ מודה ג"כ בטעם זה כדמוכח
בביצה ד' ד' יעו"ש בפנ"י עיין שם .
והגם דמדברי השו"ע ונו"כ יש לכאורה סתירה לדברי הנו"ב דא"כ מהו בכלל הדיון על כלי שנאסר בבליעת
איסור שנתערב באחרים ,ולמה צריך השו"ע לבוא עלה מכח טעמא שצריך להוציא עליו הוצאות ,הא לדעת
הצל"ח בלא"ה לא אמרינן בכלים דשיל"מ מכיון שמשתמש בהם היום ומשתמש בהם למחר וכנ"ל .
אבל ראה זה מצאתי בספר שו"ת שמן רוקח מהדורא תליתאי חאו"ח סי' ל"ד שהגאון הנודע ר' דוד דייטש ז"ל
הקשה בכזאת על הנו"ב ז"ל ,והגהמ"ח ז"ל השיב לו דאין סתירה כי י"ל דשם אין הכלי עצם האיסור אלא
הבלוע הוא עצם האיסור ואנו אומרים עד שתאכל את הבלוע עתה באיסור ע"י ביטול נאכלנו בהיתר אחר
מעל"ע =מעת לעת= וא"כ לענין הבלוע לא שייך סברת הצל"ח עיין שם .
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ואם נאמר לחלק בכזאת נרויח שנוכל לומר שאבל בכגון נידוננו שהכלי הוא עצם האיסור )והמאכל שמתבשל
בו בכלל לא נאסר( אין כל סתירה מלומר שגם השו"ע ונו"כ יודו ג"כ על בכזאת דלא אמרינן דשיל"מ משום
סברא דהנו"ב ז"ל מכיון שיכול להשתמש בהם כל שעה.
דין כלי שלא נטבל שנתערב בשאר הכלים:
האם אומרים דבר שיש לו מתירין ,וצריכים להטביל כל הכלים ,ולכן אינו בטל וצריכים לטבול כל הכלים בכל הבית?
בתשובת הר צבי להגרצפ״פ יו״ד ס׳ צג מציע שצריכים אכן לטבול כל הכלים.
שו"ת הר צבי יורה דעה סימן צג
כלים שאינם טבולים שנתערבו בטבולים .ע"ד השאלה ,בכלי הנקנה מעכו"ם וקודם טבילה נתערב בכלים
טבולים אחרים ,אי מחויב לטובלו ,ואת"ל דמחויב אי צריך לברך ,גם את"ל שאינו מחויב בטבילה אם טובל
כולם ביחד אם מברך .
ומסיק:
שו"ת הר צבי יורה דעה סימן צג
אמנם לכאורה אין בזה דין ביטול משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,ואם כי המחבר פסק )בסימן קב סעיף ג(,
דכלי שנאסר בבליעת איסור שנתערב באחרים ואינו ניכר בטל ברוב ,ואין דנים אותו כדבר שיש לו מתירין לפי
שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו ,הרי כתב שם הש"ך )ס"ק ח( שהמהרי"ל בתשובה )סימן קצד( חולק בזה
על הרשב"א וסובר שההוצאה להגעילו הפסד מועט הוא וכדחשבינן בפרק הזהב )דף נג( ופ"ז דנדרים מעשר שני
יש לו מתירין ע"י העלאה לירושלים ,ובפרט לענין טבילת כלים ,שאפשר שלא יהיו בזה הוצאות כלל )דלא דמי
להגעלה שצריך הוצאות כדי להחם את המים( ואפשר דלכו"ע נקרא דבר שיש לו מתירין ,ולכן יש להטביל את
כל הכלים אבל לא יברך על הטבילה שדומה לדמאי שאין מברכים עליו.
אמנם בצי״א אומר שאם יהיה טרחא גדולה או הפסד אפשר להקל.
שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן נח
שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן נח
כלי עכו"ם חדשים שלא נטבלו עדיין שנתערבו בכלי ישראל רבים מהם וא"א להכירם אם טעונים טבילה .או
שבטלים ברוב .
נשאלתי במי שהיה לו כמה כלים הטעונים טבילה ונתערבו ברוב שאינם טעונים טבילה ואינו מכירם אם זקוק
להטביל מספק את כולם ,ואפילו במקום טירחא מרובה .
ומסיק:
(י( יש לזכור גם שיטת היש"ש בחולין פ"ח סי' פ"ו דס"ל דלא נקרא דשיל"מ אלא זה שתלוי בזמן ואחר זמן שרי
ממילא ,אבל אם לא בא ההיתר ממילא מכח זמן אפילו אם אין צריך להוציא הוצאות מ"מ לא חשיב דשיל"מ.
ויעוין בפ"ת שם סק"ו שמביא להעמיד דברי היש"ש וכי שאני נדרים דיש מצוה בהתרתן .וכ"כ גם הערוה"ש
בסעי' י"ד ובהדגשה דאבל הגעלה אינה מצוה אלא הצלת הפסד )ופשוט דגם גבי טבילת כלים אין להגדיר זה
בגדר מצוה ,וכדכותב בכזאת גם בשו"ת מהרי"ץ שם ,ודלא כהתשורת שי שם כיעו"ש ).
)יא( לכן מכל האמור ,ועם כל האמור ,נלפענ"ד להל' דאם כמות הכלים מרובים ויש טורח להטבילן )יעוין
בחכמת אדם סי' נ"ג סעי' כ"ג דס"ל דבטורח גדול הו"ל כבמקום הפסד גדול( שפיר יש להתיר את כל הכלים בלי
טבילה .ואפילו שלא במקום טורח גדול שאזי מובן שמן הטוב להטבילן ,דהרי מיא לפנינו ,מ"מ אין לברך על
טבילתן גם לרבות כשמטביל כולם ביחד.
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באר משה מחלק בין אם נתערב הכלי אם הרבה כלים או רק אם מקצת כלים .מקצת כלים ,צריך לטבול ,הרבה כלים,
א״צ לטבול.
לפי האג״מ הוצאת ממון דווקא מפקיע דבר מתורת דבר שיש לו מתירין – אך אם הוא רק טרחא ,אז יש לו מתירין.
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן כא
וגם הא לא כתבו התוס' שהספק במשכנתא הוא רק בדרבנן ,ואדרבה יותר משמע דסברי שהוא דאורייתא דהא
כתבו וכיון דלא איפשיטא מטבילין למשכנתא בלא ברכה שאם הוא דאורייתא ניחא מה שצריכין להטביל
מספק דספק דאורייתא הוא לחומרא ,אבל אם סברי דבמשכנתא אף אם נימא שצריך לטבול הוא רק מדרבנן
הרי הוא ספק דרבנן שיש להיות לקולא ,אך אולי יש לומר דסברי התוס' דטבילה נחשב דבר שיש לו מתירין
שאף באיסור דרבנן ספקו לחומרא ועיין ברמ"א יו"ד סימן ק"ב סעי' ג' בטעם דהגעלה לא נחשב יש לו מתירין
הוא משום שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו ,וא"כ בטבילה שברוב המקומות אין צריך להוציא הוצאות
נחשב יש לו מתירין ,ואף שהרמב"ם פוסק במשכנתא לקולא בפי"ז ממ"א ה"ו שהוא מטעם דסובר הרמב"ם
שטבילת כלים הוא מדרבנן כדכתב הר"ן בע"ז שם ,אולי הוא משום דהרמב"ם סובר כמהרש"ל שהביא הש"ך
שם סק"ח דרק כשבא ההיתר ממילא מכח זמן נחשב יש לו מתירין ולא כשהוא ע"י מעשה אף שהוא בלא
הוצאת מעות ,והתוס' אליבא דמהרש"א יסברו כסברת הרמ"א שהסכים לו הש"ך שרק כשההיתר הוא בהוצאת
ממון הוא כאין לו מתירין אבל במעשה בלא הוצאת ממון נחשב יש לו מתירין.
האם צריכים לברך על כלים שטובל מספק כיוון שרק כלי אחד בלתי טבול מעורב אם השאר:
אם טובל כולם בב״א – לכ׳ תברך כי תכליס יש לך כלי בלתי טבול בתוך התערובת .אם תעשה אותם בזמנים שונים
אמנם לכ׳ לא תברך .ההר צבי מסיק לכ׳ שלא לברך.
שו"ת הר צבי יורה דעה סימן צג
אמנם לכאורה אין בזה דין ביטול משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,ואם כי המחבר פסק )בסימן קב סעיף ג(,
דכלי שנאסר בבליעת איסור שנתערב באחרים ואינו ניכר בטל ברוב ,ואין דנים אותו כדבר שיש לו מתירין לפי
שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו ,הרי כתב שם הש"ך )ס"ק ח( שהמהרי"ל בתשובה )סימן קצד( חולק בזה
על הרשב"א וסובר שההוצאה להגעילו הפסד מועט הוא וכדחשבינן בפרק הזהב )דף נג( ופ"ז דנדרים מעשר שני
יש לו מתירין ע"י העלאה לירושלים ,ובפרט לענין טבילת כלים ,שאפשר שלא יהיו בזה הוצאות כלל )דלא דמי
להגעלה שצריך הוצאות כדי להחם את המים( ואפשר דלכו"ע נקרא דבר שיש לו מתירין ,ולכן יש להטביל את
כל הכלים אבל לא יברך על הטבילה שדומה לדמאי שאין מברכים עליו .
אולם אם מטביל את כל הכלים ביחד ,לכאורה י"ל שצריך לברך על הטבילה ,שהרי כשמטבילים כולם בבת
אחת ,ברור שהוא מטביל כלי הצריך לטבילה ומקיים מצות עשה זו ,וכעין דאמרינן בבכורות )דף כג( לענין
טומאת משא דלא שייך ביטול כשהוא נושאם בבת אחת ,וכן פסק הרמב"ם הל' אבות הטומאות )פ"א הי"ז(.
אבל יש לדון בזה ,שכ"ז הוא לשיטת התוס' שם ,שההבדל בין טומאה לבין איסור שמתבטל ברוב היתר שמותר
לאכול הכל בבת אחת ,הוא משום שאכילה היא דומה לנגיעה שכל משהו ומשהו שנכנס לבית הבליעה בטל
ברוב היתר ודינה כמגע שהוא נוגע וחוזר ונוגע שהוא טהור ,אבל לפי מה שכתב הרא"ש חולין )פ"ז סימן לז(
שטעם החילוק הוא משום שבטומאה יש שני מיני טומאות ,מגע ומשא ,והם ניתנים להתחלק ,לכן פועל
הביטול על מגע בלבד ולאותה טומאה שראוי לטמא היינו משא לא נתבטל ,משא"כ לענין איסור אם ישאר בו
שום צד לאכילה לא היה מותר כלל באכילה ,לכן כשאמרה תורה אחרי רבים להטות נעשה המיעוט כרוב ולא
נשאר בו שום איסור ,ולפי דבריו לכאורה בענין טבילת כלים שאין לחלקה לשתים דומה לענין זה לאיסור
שנתבטל ברוב היתר שהאיסור נהפך להיתר) ,עיין רא"ש שם( ואף שלהלכה פסק המחבר בשו"ע /יו"ד) /סימן
קט( ,שאיסור נתבטל ברוב היתר אסור לאדם אחד לאכול כל התערובת בבת אחת ,אין זה אלא מדרבנן
וכמבואר שם בט"ז )ס"ק א( ,ובפרט למה שכתבו התוס' בכורות שם ,שאף לענין שמטמאה במשא כשנתבטלה
ברוב אין זה מן התורה ,ומדרבנן הוא שגזרו כן ,ומכיון שמן התורה אף לענין טומאת משא בטלה ברוב ,א"כ
בנידון דידן אף כשמטבילן יחד אינו מקיים מצוה מן התורה ,שחיוב הטבילה מן התורה כבר נתבטל ברוב ,שוב
דמי לדמאי שאין מברך עליו.
משא ומתן בעניין כלי לא טבול שנתערב:

84

ב״ה
נ.ב – .במוצ״ש חיי שרה תשפ״ב שליח מריו די ג׳נרו בבראזיל בשם הרב קרצשלאה שאל אותי – נגיד שהיה לך כלי
אחד בין נ׳ כלים ,וטבלת מט׳ כלים ולא טבלת אחד מהם ,והאחד נתערב בשאר – האם צריכים לטבול כולם שנית ,או
האם אפשר להתיר כולם ולהגיד דין ביטול ברוב מדין הפסד מרובה .ולא ידעתי איך להשיבו ,ולמחרת ,עיינתי בשו״ע
יו״ד ס׳ קב.ד – ושם הלכה פסוקה:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב סעיף ג
כלי שנאסר בבליעת איסור ,שנתערב באחרים ואינו ניכר ,בטל ברוב ואין דנין אותו כדבר שיש לו מתירין לפי
שצריך להוציא עליו הוצאות להגעילו ,וכל כיוצא בזה
והנה כאן מבואר כסברתו – ועדיפא מיניה נקט – ומה איסור חמור של בליעות איסור ,השו״ע מתירו מדין צריך להוציא
עליו הוצאות ,הלא טבילת כלים שאין שם בליעת איסור עאכו״כ שיהיה מותר!
ושוב עיינתי בספר או״ה להרב ברוכיאן – והעלה בדיוק שאלה זו ,הביא:
הרב חיים פלאג׳י כתב דבכגון דא אכן צריך לטבול! כיוון שמים לפנינו ,אין זה נחשב הפסד וטורח ואף אמר שמותר
לברך.
בשו״ת הר צבי כתב שיש לטבול בלי ברכה כי החיוב דאורייתא כבר נתבטל ברוב.
בשו״ת שבה״ל העלה שכלים אלו אכן נחשבים דבר שיש לו מתירין – ואם מטביל כל התערובת עליו לברך על טבילת
כלי.
אולם בשו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סימן ט אות ד .הליכו"ע ח"ז עמ' רעו) העיר ע"ד הגר"ח ממ"ש הצל"ח שלענין
להשתמש בהם חשיב כדבר שאין לו מתירים ,שהרי יכול להשתמש בכלים גם היום וגם מחר .וגם בשו"ת לבושי מרדכי
(ח"א יו"ד סימן פב) נשאל ג"כ בזה ,ופסק להקל ,דלא חשיב כדשיל"מ ,כמ"ש הצל"ח.
ועיינתי ביביע אומר – שם וכך הכרע הדברים:
רש״י בביצה הביא ביאור נפלא בדשל״מ – יש הבדל מהותי בין דשל״מ אצל אוכלים ודשל״מ בטלטול .אצל המאכל,
הוא יכול לאכול המאכל רק פעם אחת – אז אם אינו אוכל היום יאכל למחר ,אז הוא לא הפסיד .אולם אצל טלטול
שהוא יכול לטלטל גם היום גם למחר – זה שלא יכול לטלטל היום שפיר הפסד מקרי! ״וכן בהנאה שיש שאינה של
כילוי שיכול ליהנות היום וגם למחר ,ולא שייך בזה דשיל״מ ,ומש״ה בכל ההנאות לא גזרו.
ובהמשך דבריו אמר לעניין ההלכה בשו״ע על כלי הבלוע מאיסור שלא שייך כאן דשל״מ – ואמר שכך הם הדברים
אצל כלים שיש בהם תערבות של כלי הטעון טבילה – שאפשר להתיר מטעם האמור.
אמנם מסיק בסוף אות ד – שיש סברא לומר שזה שפיר מקרי דשיל״מ ״ומכיון דהכה אתחזיק איסורא ,נ״ל דודאי צריך
לטבלו בלי ברכה.״
אמנם בהמשך דבריו באות ו ,מפקפק בעצם הדין שטבילת כלים דאורייתא ,וגם מביא שלכ׳ כלים אלו אינם דשל״מ.
ובשו"ת ציץ אליעזר (יא ,נח) העלה שמי שהיה לו כמה כלים הטעונים טבילה ונתערבו ברוב שאינם טעונים טבילה
ואינו מכירם ,אם כמות הכלים מרובים ויש טורח להטבילן (יעוין בחכמת אדם סי' נ"ג סעי' כ"ג דס"ל דבטורח גדול
הו"ל כבמקום הפסד גדול) שפיר יש להתיר את כל הכלים בלי טבילה .ואפילו שלא במקום טורח גדול שאזי מובן שמן
הטוב להטבילן ,דהרי מיא לפנינו ,מ"מ אין לברך על טבילתן גם לרבות כשמטביל כולם ביחד.
מכל הנ״ל א״כ נראה ,שבעל נפש יחמיר על עצמו לטבול ,אך מי שלא יכול לטבול בשעת הדחק ,יש לו על מי לסמוך.

נחזור לשאלה :האם פוסקים בדשל״מ כדברי רש״י או הר״ן?
לפי הר״ן לא הגיוני לומר דין זה של הרשב״א שכלי אם בליעות איסור שנתערב באחרים בטל ברוב .וזה בגלל שאין זה
דין בתכונות העצמיות של הכלי ,אלא סיבה צדדי .ולכן זה ראיה לדברי רש״י.
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מחלוקת רש״י ור״ן לעניין דבר שיש לו מתירין – וראיות איך פוסקים בשתי הכוונים.
רמ״א בסעיף ד מביא
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב
וכן יאם אין איסורו מחמת עצמו ,בטל .ולכן חתיכה שלא נמלחה תוך ג' ימים ,אף על פי שי"א דמקרי דבר שיש לו
מתירין הואיל ומותרת לצלי ,אפילו הכי בטילה ,דאין איסורה אלא מחמת דם הבלוע בה )תרומת הדשן סימן ק"ע(.
איסורו הוא מחמת האיסור הבלוע בו ,ולא מחמת עצמו.
לפי הגדרת הר״ן ,אין תכונות של היתר שעומדים לצאת מן החתיכה – החתיכה תמיד היה מותר לצלות ,ונשאר מותר
לצלות – תמיד היתר ,לבשל בסיר עדיין אסור שום דבר בו לא השתנה.
לפי רש״י אמנם שדין דבר שיש לו מתירין אומר שיש דרך מותרת לאכלו ,זה אכן דבר שיש לו מתירין – אך שיש
לאכלו בדרך המותר – אפ׳ אם דרך זו תמיד היה.
רמ״א זה נראה להתאים לרש״י הרבה יותר מן הר״ן כי אין תכונות העומדות לצאת.
הש״ך חולק על הרמ״א ואומר שאפילו תה״ד מקורו של הרמ״א משמע בדרך אחרת – תה״ד היה דן בחהר״ל – הוא
אומר שלא יהיה לה דין חהר״ל ,כאשר הדבר האסור משפיע על החתיכה אך אינה חלק מהחתיכה – ואדרבה ,מזה
שתה״ד דן בחהר״ל – זה אומר שגורם זה לא שייך לדשל״מ סו״ס יש היתר לאיסורו.
הט״ז בס״ק י אומר שזה טענה חזק נגד הרמ״א ,והרמ״א שגה ולא כוון לתה״ד אלא לשיטת האו״ה.
עכ״פ הרמ״א מניח כרש״י ולא כר״ן .כי רש״י הוא יותר שיטה פרקטית לפיהוא כדאי יותר לצלות ולהנצל משאלות.

ראיה ג׳ שהלומדוס בדשל״מ תואם יותר לדברי רש״י מאשר לדברי הר״ן
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב סעיף ד
יש מי שאומר דלא שייך דבר שיש לו מתירין יב( היכא שהמאכל מתקלקל.
גרצ״ש העיר שדין זה נלמד מסוגיא דריש ביצה ששם הגמ׳ אומרת:
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ד עמוד ב
אמר רב מתנה :עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב  -מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן - .והא קא
מהפך באיסורא!  -כיון דרובא דהיתרא נינהו ,כי קא מהפך בהיתרא קא מהפך - .והא קא מבטל איסורא
לכתחלה ,ותנן :אין מבטלין איסור לכתחלה!  -הני מילי בדאורייתא ,אבל בדרבנן מבטלין .ולרב אשי ,דאמר :כל
דבר שיש לו מתירין ,אפילו בדרבנן לא בטיל ,מאי איכא למימר?  -הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה,
הכא מקלא קלי איסורא.
לפי הר״ן ,למה זה משנה אם מיקלא קלי איסוריה? השאלה אמור להיות ,האם יש לו תכונות עצמיות של היתר ,כל
העניין של מקלא קלי הוא שייך לגילויים שלו ,אך אין זה דין עצמי!
לעומת זה לפי רש״י ,הכל הוא שאלה פרקטית – למה לא להמתין עד שלא יהיה לך שאלות? מהיות טוב אל תקרי רע.
אך אם המתנה יביא לתוצאה שתאבד את הדבר כליל ,מובן שלא נאמר חומרת דשל״מ .אז לפי רש״י הלכה זו מובן מאד
כי הכל הוא דיון לעניין שימושו בהיתר.
ראיה זו הוא קצת מפוקפק ,וייל דער ר״ן אליין זאגט שאם המאכל יקלקל קודם התירו ,לאו דשל״מ – הוא דבר שאין לו
מתירין ,כי לא יהיה מותר באופן פרקטית אף פעם – וא״כ צריכים לומר שמשהו לא נקרא דבר שיש לו מתירין אם
תכונות עצמיות של היתר אם התכונות עצמיות האלו אף פעם לא יבואו לידי ביטוי.
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למרות שזה דין בהעדר המתח בין איסור והיתר אם ההיתר אף פעם לא יתבטא ,אז אין כאן מתח.
למרות שגם רש״י ור״ן מסכימים שאם יהיה בלתי אפשרי ליהנות מן המאכל ,לאו דשל״מ מקרי ,מ״מ ייתכן שיש נ״מ
עד כמה אומרים הלכה זו.
נגיד שהאוכל לא יירקב ,רק שלא יהיה כזה טרי בהיתרו .יש מח׳ אחרונים האם זה דשל״מ או אולי אם זה מאבד איכותו
כבר לא נקרא דשל״מ.
הפרי אומר שאין זה דשל״מ – ייתכן שזהו מח׳ רש״י ור״ן – ייתכן שלפי רש״י איבוד טריות נקרא אין לו מתירין ,כי
רש״י מבין הסוגיא באופן פרקטי ,ואילו הר״ן רואה דשל״מ כדין בתכונות שבסוף יבואו לידי ביטוי ,וטריות לא אמור
להיות חלק מחשבון זו.
הפתלי אומר שכגון דא יש לו מתירין ,ראייתו מביצה שנודלה ביו״ט – הרי ביצה טריה שנולדה בו ביום שפיר יותר
מביצה שעברה עליו מעל״ע.
להעיר שכל דין זה בשו״ע הוא רק יש מי שאומר.
רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קב סעיף ד
היכא שהמאכל מתקלקל .הרש"ל ביש"ש )חולין פ"ח סימן פ"ז( חולק דגם זה מקרי ישל"מ:
לפי היש״ש שמביא רעק״א גם זה דשל״מ.
הב״ח סותר עצמו כאן מיניה וביה.
מצד אחד כותב:
ב"ח יורה דעה סימן קב
✍ 👈🏻 ולפעד"נ דהיכא שיש בו צד קולא כגון דאין בו ממשו כי אם טעמו אפילו הוא חוזר לאיסורו לשנה
הבאה כגון חמץ בפסח ואיסור חדש אין להחמיר אבל בלאו הכי אין להקל
מיהו אם המאכל מתקלקל אין להחמיר כלל דכ"כ הרשב"א )ביצה ד א ד"ה הא דאמרינן( והר"ן )שם ב ב ד"ה
כל(:
אז זה סתירה מיניה וביה – מצד אחד אומר שאם אין בו עוד צד היתר ,אין להתיר .אך מצד שני אומר שאם מתקלקל
אין לאסור.
הבדה״שׁ מתרץ
״ונראה שחסרה תיבא אחת ,וצריך לומר מיהו אם המאכל מתקלקל לגמרי אין להחמיר כלל.
לפ״ז הוא אומר שאם לא יהיה הזדמנות לאכול האוכל כלל ,אז מתירים ,אך אם יהיה פחות אכיל ,אין זה מספיק להתיר
האוכל.
ראיה ד לזה שמבינים כרש״י בדשל״מ ולא כדברי הר״ן
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב סעיף ב
יש מי שאומר שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא כשהמתיר עתיד לבא על כל פנים ,או אם המתיר בידו
לעשותו בלא הפסד ,אבל דבר שאינו בידו ,ואינו ודאי שיבא המתיר ,אינו בדין דבר שיש לו מתירין .לפיכך,
ביצה של ספק טריפה שנתערבה באחרות ,אינו בדין דבר שיש לו מתירין ,לפי שאין המתיר בודאי ואינו בידו.
לפי הר״ן מה ההו״א שספק ביצה טרפה הוא דשל״מ .אם ביצת טריפה יהיה מותר באופן שיתגלה שלא יהיה טריפה –
יש לה תכונה שרוצה להביע את עצמו – או שהוא היתר ,או שלא .לפי הר״ן ,אין כאן היתר העומד לצאת ,אז אין לראות
זה כדשל״מ לשיטתו.
עיין בבאר היטב ס״ק ה
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(ה )ספק .הקשה מוהר״ר משה מלבו״ב למה כתב המחבר לפי שאין המתיר בודאי הא דין זה
ד ס פ ק ט ר י פ ה ל א ש יי ך כ ל ל ל ד ב ר ש יל ״ מ מ ש ו ם ד ג ב י ב י צ ה ש נ ו ל ד ה ב י ו ״ ט ש פ יר ש יי ך ל ו מ ר
ש ה ו א ד ש יל ״ מ ד ע כ ש י ו ה ו א א ס ו ר ו ל מ ח ר ת ו יה יה מ ו ת ר מ ש א ״ כ ב ב י צ ת ס פ ק ט ר י פ ה א ף א ם
ה ה ית ר יה יה ב יד ו א ו ש י ב א ב וד א י מ ״ מ א ם נ ת ע ר ב ב א ח ר ים ד ין ה ו א ש יב ט ל מ מ ״נ א ם ת ה יה
ה ת ר נ ג ול ת ט ר יפ ה א ״כ ה ב יצ ה ל א ה וי ד ש יל ״ מ ד ה א ב א מ ת ט ר יפ ה ה יא ור א וי ש ת ת ב ט ל ו א ם
ת ה יה ה ת ר נג ול ת כ ש ר ה א ״כ ל א נ א ס ר ה ב יצ ה מ ע ול ם וד ש יל ״ מ ל א ש ייך א ל א א ם ה וא ע כ ש יו
א ס ור ול ע ת יד יה יה מ ות ר ונ״ל ל ת ר ץ ד ה מ ח ב ר א ייר י כ א ן מ ב יצ ה ש ל ס פ ק ט ר יפ ה ש נול ד ה
ב יו״ט ג״כ וא ״כ א ף ש ת ה יה ה ת ר נגול ת כ ש ר ה א ח ״כ מ ״מ ה ב יצ ה א ס ור ה ה יום ש נול ד ה ב יו״ט
ו ס ד ״ א א ם א ו ת ה ה ב י צ ה נ ת ע ר ב ה ב י ו ״ ט ל א ת ת ב ט ל ב א ל ף מ ש ו ם ש י ש ל ח ו ש ש מ א ת ה יה
ה ת ר נ ג ול ת כ ש ר ה ו א ״כ א ין ל ב יצ ה ז ו ש ום א יס ור ר ק ש נ ול ד ה ב יו״ ט ק מ ״ל ה ו א יל ש א ין
ה מ ת י ר ב ו ד א י ע ת י ד ל ב ו א ד ש מ א ת ה י ה ט ר י פ ה א ״ כ ל א מ ק ר י ב י צ ה ז ו ד ש יל ״ מ ו ב ט ל ה ו ק ״ ל :
לפ״ז – דין דשל״מ הוא מיוסד על סברת רש״י דעד שתאכלנו באיסור ,תאכלנו בהיתר.
ע״פ כל הנ״ל אמר הגרי״ד שהמחבר ורמ״א פוסקים כדברי רש״י ,ולא כר״ן.
עוד ראיה חמישית שנראה להיות בהתאם לרש״י ונגד הר״ן ביסוד דשל״מ:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב
מי שנדר מדבר אחד ונתערב אח"כ ,לדידיה מקרי דבר שיש לו מתירין )שם ובמיימון פ"ח דנדרים ובר"ן פ"ק
ואו"ה והוא ש"ס ערוך פ"ז דנדרים דף נ"ט וירושלמי פ"ו דנדרים ומוסכם מכל הפוסקים( ,דהא אפשר לשאול
על נדרו.
הר״ן מביא דין זה מדברי הירושלמי ,הבעיה הוא שזה נראה לסתור הגדרת הר״ן בעצמו – כי הדרך הבלעדי להפר נדר
הוא לעשות שאלת חכם – שזה יאמר שלא היה כאן איסור למפרע .א״כ איך הר״ן יכול לומר כאן דשל״מ? ייתכן שיש
מצוה לשאול על נדרו ,כדי לא להכשל בעוון נדרים ,אך אין זה דבר התלוי בך ,זה תלוי על החכם.
בדה״ש מביא מחוות יאיר בהעמק שאלה שזה אכן בידו – כי בידו להתחרט על נדרו.
ספק ספיקא בדשל״מ
תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ג עמוד ב
וספיקא אסורה .ואם נתערבה באלף  -כולן אסורות.
וכ״ה להדיא בפסק השו״ע:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב
סעיף א
כל דבר שיש לו מתירין ,כגון ביצה שנולדה ביום טוב ,שראויה למחר ,אם נתערבה באחרות ,בין שלימה בין
טרופה ,אינה בטלה אפילו באלף .ואפילו ספק נולדה ביום טוב ,ונתערבה באחרות ,אסורות.
כל הראשונים שולאים כאן – איך ייתכן לאסור הספק – זה ספק ספיקא!
ספק ביצה שנולדה ביו״ט – דהיינו ספק מוקצה ,ועכשיו הוא בתערובת בביצים שאינם מוקצה – א״כ למה נאסור!
ג׳ מהלכים:
א( תוס׳ ד״ה נתערבה באחרות:
תוספות מסכת ביצה דף ג עמוד ב
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ואחרות באחרות וכו'  -תימה דאם כן אוסר ספק ספיקא ובהתערובות )זבחים דף עד .ושם( דקאמר מי איכא
דאסר ספק ספיקא באסורי הנאה אמאי לא פשיט ליה מהכא דאסרינן אף על גב דאיכא ספק ספיקא בשלמא
ההיא דלעיל דאמר וספיקא אסורה נתערבה באלף כולן אסורות נוכל לפרש כדפירש ר"ת נתערב' באלף אאיסור
עצמו קאי
א"נ הא דלעיל ברייתא היא ומאי אולמא דהך ברייתא דהכא מהך ברייתא דהתם אבל )מברייתא קשיא למשנה(
• ע"כ לא גריס ר"ת ואחרות באחרות
• ורבינו יצחק ב"ר ברוך אומר דגרס ליה שפיר וה"פ שנתערב גם האיסור דסד"א שמותר הואיל ואיכא
כעין תרי רובי קא משמע לן
• ועוד תירץ הר"ר יצחק דגרס ליה שפיר ואעפ"כ לא מצי למיפשט מהכא דקים לן כל דבר שיש לו
חשיבות אינו בטל אלא בתרי רובי לכך אינו בטל הכא אבל התם מוכיח ליה מתרי רובי דקאמר אם
נתערב רובא בתוך רובא והתניא וכו' אבל הכא אין כאן תרי רובי שהתערובת הראשון היה שוה ובפרק
הערל )יבמות דף פא .ושם בד"ה נתערבו( פירשתי.
לדעת ר"ת יש להתיר מטעם ס"ס ,ספק אם נולדה ביו"ט ,ואת"ל שנולדה ביו"ט ספק אם הביצה הזו היא הביצה האסורה
או מהביצים המותרות שנתערבה בהם ביצה אסורה.
ב( אך ר"י סובר שבאופן כזה (ספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת) אין אומרים ס"ס.
וכן בתשובות הרא״ש אומר ספק אחד בגוף ,וספק אחד בתערובת ,ולכן לא אמרינן ספק ספיקא ,כי לומר ספק ספיקא,
הספק צריך להיות באותו נושא.
ג( מרדכי בע״ז ס׳ תתמא אומר שהוא כן ספ״ס ,אך אין להקל על ספ״ס בדשל״מ.
כמו שדשל״מ אינו בטל ברוב ,אפילו באלף לא בטיל – למה לא אומרים ספק דרבנן לקולא? דשל״מ הוא
איסור דרבנן כה חזק שהוא עוקף הרבה סוגי איסורים.
בשיעורי הגרי״ד ס׳ פז איתא:
כל התשובות האלה תלויים על איך מבינים מנגנון של ספ״ס – ספ״ס אומר שיכולים להכריע לקולא אפ׳ לאיסורי תורה.
או ייתכן לומר שבספ״ס אין איסור כלל .לידת הספק אומר שיש ספק וודאית ,אך כאן ,יש ספק אם יש ספק ,ולפ״ז אין
כאן פסק! )ר״ש שפוף בשערי יושר( .ספק ע״ג ספק אינו ספק.
יש חילוק גדול בין דשל״מ אינו בטל לדברים חשובים אינם בטלים – חהר״ל ,בעל חי – כאשר מדובר בדברים חשובים
– אין תערובת .בדשל״מ לעו״ז – יש תערובת ,אך הדין שמותר להכריע לקולא מושהה.
אצל דשל״מ לא אמרינן ספק כי לא יכולים להכריע לקולא.
אם הסיבה שספ״ס מועיל הוא שאין לידת הספק ,אז אין דשל״מ אפילו אצל דשל״מ נקל .אך אם הסיבה שספ״ס מועיל
הוא שבספ״ס מותר להכריע לקולא דין דשל״מ אומר שאסור להכריע לקולא .כשם שבספק דרבנן אסור להכריע לקולא
– כך בדשל״מ אסור להכריע לקולא.
המרדכי שאמר דלא יכולים להכריע לקולא אומר שיש ספק ,ועכ״ז אין להכריע לקולא.
ר״ת סובר שאין לידת הספק בספק ספיקא ,ולכן ייתכן להקל בדשל״מ.
בדר״כ ישנן ג׳ סיבות להקל בספ״ס
תשובת הרשב״א ח״א סימן תא מביא ב׳ סיבות:
א( ספ״ס הוא כעין רוב
ב( פמ״ג גינת וורדים כלל ח
ספק דאורייתא לחומרא הוא רק דין דרבנן לפי הרמב״ם ,א״כ לפ״ז כאשר יש לך ספק ספיקא ,יש ספק על דין דרבנן
של ספק דאורייתא להחמיר ,וא״כ זה ספק בדרבן להקל!
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ג( עוד בתשובת הרשב״א –
 .aספ״ס עדיף אפ׳ מרוב – ליוחסין מתיר ספ״ס
 .iלפ״ז ספ״ס עדיף מרוב .רוב מכריע ספק ,אך ספ״ס ייתכן שהוא העדר לידת הספק.
ב׳ צדדים להחקירה – האם ספ״ס הוא העדר לידת הספק ,או שיש לידת הפסק ,רק שיש דין להכריע הספק.
נ״מ א׳ :האם נאמר כר״ת שספ״ס מועיל לדשל״מ ,או נגיד כמרדכי שספ״ס אינו מועיל בדשל״מ.
נ״מ ב׳ :בקי.ט הרמ״א כותב שמתירים בספ״ס אפילו נגד חזקת איסור .הש״ך בכללי ספ״ס אות כז חולק ואומר שלא נלך
לקולא על ספ״ס נגד חזקת איסור.
ייתכן שסברת המחלוקת ביניהם הוא לעניין מנגנון ספ״ס.
ש״ך רואה ספ״ס כלידת הספק – ויש לנו האפשרות להכריע לקולא .אתה מאבד אפשרות זו אם יש חזקת איסור מנגד.
רמ״א סובר שספ״ס אינו לידת הספק כלל – אז לא משנה אם יש חזקת איסור ,אין לידת הספק! לכן יש לנו להקל אפילו
נגד חזקת איסור ,כי אם אין לידת הספק ,מדובר בהיתר גמור.
הבעיה הוא ,שמהלך זו מוביל לסתירה ברמ״א ,כי בדשל״מ הרמ״א בסימן קי.ח כתב להחמיר אפילו בספ״ס – אא״כ יש
צורך .לפ״ז סובר שבעצם יש לידת הספק.
מצד שני ,הרמ״א סובר שהולכים לקולא אפילו במקום חזקת איסור ,ולפ״ז אין לידת הספק כלל.
אז יש לנו ב׳ נ״מ:
א( האם ספ״ס יועיל לדשל״מ
ב( האם ספ״ס מועיל נגד חזקת איסור
אם נאמר שהוא מועיל נגד שניהם ,אז הרמ״א סותר עצמו .כי בדשל״מ הרמ״א אומר להחמיר אפילו בספ״ס ,משמע
שיש לידת הספק ,רק שיש לנו הכח להכריע לקולא – אך נגד חזקת איסור ,אין לידת הספק ,לגמרי מותר – אז אולי
הרמ״א אומר שיש להקל בספ״ס נגד חזקת איסור ,אך לא בגלל שאין לידת הספק.
בתשובת הרשב״א איתא שהולכים לקולא בספק דרבנן אפילו נגד חזקת איסור וחזקת טומאה .ייתכן שכללי ספק הם
יותר תקיפים מחזקה – ואפשר ליליך לקולא בספק דרבנן – אפילו אם הוא נגד החזקת איסור ,לא בגלל שאין לידת
הספק .כח הכרעה שבא נגד הספק דרבנן לקולא הוא כזה תקיף שאפשר להקל אפילו נגד חזקה.
גרצ״ש :עוד נ״מ הוא אם יש לומר ספ״ס לכתכילה – אם יש לידת הספק אם כח המכריע – אז אין ליצור בעיות
הלכתיות .אך אם אין לידת הספק ,מה הבעיה לגרום ספ״ס לכתכילה – אתה לא יוצר שום ספק.
שיבת ציון סימן מה שואל אם יש ליצור ספ״ס לכתכילה –
עוד נ״מ תוס׳ כתובות ט :מביא שאפשר להשתממש בספ״ס להוציא ממון .ייתכן שזה תלוי בחקירה האם ספ״ס הוא
כרוב .אם זה כרוב ,אין מוציאין ממון על פי ספ״ס כי אין הולכין בממון אחר הרוב .וספק דרבנן לקולא אינו שייך לכסף
– כי יש ג׳ מקצועות חלוקות בהלכה – בין דם לדם בין דין לדין בין נגע לנגע – היינו איסור והיתר ,ממונות ,טומאה
וטהרה – וכלן איסורא מממונא לא ילפינן.
אם ספ״ס הוא כרוב ,לכ׳ אין להוציא ממון על ידו ,כי אין הולכין בממון אחר הרוב.
אך אם ספ״ס הוא העדר לידת הספק ,אז אפשר להוציא ממון כי אין שם ספק.
עוד נ״מ בין אם נאמר שספ״ס הוא רוב או העדר לידת הספק:
נחלקו הפוסקים – האם מברכים ברכות כאשר אתה חייב במצווה מתורת ספ״ס?
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אם אין לידת הספק ,אז בטח שיש לברך –
אך אם אתה רק חייב מתורת ספק – מדין רוב ,ייתכן לומר ספק ברכות להקל.
חמץ בפסח במשהו:
איתא רמ״א:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב
דבר שיש לו היתר וחוזר ונאסר ,כגון חמץ בפסח ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין )מרדכי פרק כ"ש( .ויש חולקין
בזה) .רמב"ם פט"ו מהמ"א( ולא מקרי דבר שיש לו מתירין אלא א"כ הותר למי שנאסר ,אבל אם נשאר לאחד
לעולם אסור ,אף על גב שמותר לאחרים טו כגון )המבשל בשבת ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין )ב"י בשם רבינו
ירוחם(.
מקור הדין בפסחים כט – ל דן בביטול חמץ במשהו – ביטול בדיני תערובת בחמץ .השאלה שם הוא – האם חמץ אסור
במשהו .הגמ׳ מסיקה שחמץ אסור במשהו בין במינו בין שלא במינו – יהיה אסור במשהו .הראשונים מוטרדים – מנ״ל
חומרא כזו שחמץ בפסח אסור במשהו? למה לא להגיד ביטול בס׳ כשם שנגיד אצל כל תערובת אחרת?
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ל עמוד א
אמר רבא :הלכתא ,חמץ בזמנו ,בין במינו בין שלא במינו  -אסור במשהו ,כרב .שלא בזמנו ,בין במינו בין שלא
במינו  -מותר ,כרבי שמעון .ומי אמר רבא הכי? והאמר רבא :רבי שמעון קנסא קניס ,הואיל ועבר עליו בבל
יראה ובל ימצא!  -הני מילי  -בעיניה ,אבל על ידי תערובת  -לא .ואזדא רבא לטעמיה ,דאמר רבא :כי הוינן בי
רב נחמן ,כי הוו נפקי שבעה יומי דפסחא ,אמר לן :פוקו וזבינו חמירא דבני חילא.
האחרונים אומרים שלא ייתכן דמדובר בכמות הכי קטנה ,כי א״כ יהיה אסור לשתות מים – אלא מדובר במשהו שניכר
ונרגש וכו׳
ד׳ מהלכים בראשונים להבין חמץ אסור במשהו בתערובת:
א( תוס׳ – גירסא אחרת בגמ׳ לפיהו לא אומרים חמץ אסור במשהו.
תוספות מסכת פסחים דף ל עמוד א
ועוד אומר ר"ת דלא גרסי' במשהו כרב וכן משמע בה"ג דלא גרס ליה וסבר רבא גם בחמץ כר' יוחנן והא דלא
פסק בהדיא הלכה כר' יוחנן משום דה"א דלא פסק כוותיה אלא בזמנו אבל שלא בזמנו לא דלא תקשי דרבא
אדרבא דהא אמר רבא קנסא הוא דקניס ר' שמעון כדפרי' להכי איצטריך לפרש ומביא ר"ת ראיה דבהדיא
סבירא ליה לרבא בפ' גיד הנשה )חולין צז :ושם( מין במינו בס' דקאמר אמרו רבנן בטעמא וכו' מין במינו
דליכא למיקם אטעמא אי נמי מין שלא במינו וליכא קפילא בס' ואין לדחות דמיירי בחמרא חדתא ועינבי דהוי
טעמא אחד והוי בס' משום דרבא בתר שמא אזיל ולא חשיב מינו דא"כ אמאי קרי ליה מין במינו ובהקומץ רבה
)מנחות כג .ושם( משני רבא דסבר ר' יהודה מין במינו וד"א וכו' מכלל דאיהו לית ליה ובפ' התערובת )זבחים
עט .ושם( קסבר ר"א בן יעקב מין במינו בטל וסתמא דגמרא קאמר בשילהי מסכת ביצה )ד' לח :ושם( שפיר
עבוד דאחיכו עליה חיטי בחיטי נהי דלרבי יהודה לא בטל לרבנן מיבטל בטיל מכלל דהכי הלכתא
ב( רש״י – אסור במשהו בגלל שמב״מ במשהו – אין זה דין מיוחד בחמץ – זה הכלל בכל מב״מ.
רש"י מסכת פסחים דף ל עמוד א
אמר רבא הלכתא כו'  -שמע מינה דפסק רבא הלכתא דכל איסורין שבתורה במינן במשהו ,ולא שני לן בין חמץ
לשאר איסורי ,אלא בהא מילתא ,דגזר שלא במינן אטו מינן ,שמעינן מינה :חלב שנפל לקדירה  -אוסר במשהו,
וכן הלכה ,והא דקיימא לן כל איסורין שבתורה בששים  -בשלא במינן הוא.
מין במינו תמיד במשהו ,ואז בגלל חומרא דחמץ ,אומרים כך גם אצל מבשא״מ.
שיטת של רש״י ור״ת בסוגיא לא מקובלים להלכה.
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ג( המרדכי ורא״ש במס׳ פסחים אומרים שפשר הגמרא הוא משום חומרא דחמץ:
מרדכי מסכת פסחים פרק כל שעה ]רמז תקמד ]
]*לשון רי"ף ומדלא יהיב שיעורא למלתא ש"מ במשהו כרב
וכן נמצא בה"ג
ואומר ר"ת דמשמע ליה שלא היה בספרים שלהם בדברי רבא במשהו כרב ומעתה יכול להיות שרוצה רבא
לומר אסור בששים ולא הוצרך לפרש לפי שכבר פסק בפ' ג"ה ]ד' צז ב[ דכל איסורין שבתורה בששים וכן פסק
בשאילתות דרב אחאי דחמץ בפסח בס' אמנם ר"ת לא רצה .מ"י[ )ור"ת היה רוצה לפסוק דחמץ בפסח בששים
וכן פוסק בשאילתות דרב אחאי(
אמנם רבינו תם לא רצה להקל לעשות מעשה וכשהיו מוצאים חטה תוך תרנגולת מבושלת בפסח לא היה
מתירה אך היה מתיר להשהותה עד לאחר הפסח
וכן פסק בספר התרומה ]בשם מחזור ויטרי דחטה הנמצאת בזפק שרי להשהותה[ דאע"ג דתנן במסכת אהלות
)פ' י"א( ובסוף שבת ]ד' קה ב[ בדגים ובעופות כדי שתפול לאור ותשרף דלמא לא ילפינן איסור מטומאה
כדאמרי' פ' כיסוי הדם ]דף פו ב[ אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק איסור להתיר בתמיה
]*ואפי' לדברי האומר במשהו מ"מ אם נתבטל קודם זמן איסורו די בס'[
אבל ראבי"ה פוסק במשהו כמו האלפסי )*וכן פסקו כדבריו השאילתות( ]*דבמשהו[ ובה"ג כתב דנמצא בספרים
ישנים שהיו בימות רב אשי סוף הוראה ]ב"מ ד' פו א[ בהדיא כרב במשהו וכן פסקו רוב הגאונים כרב וכן
המנהג
*וראבי"ה חולק על ספר התרומה והביא ראיה מנדרים פרק נערה ]*דף עו[ אם מטבילין כלי טמא לטהר יטבילו
כלי )טהור( לכשיטמא יטהר ה"ה דאין חמץ בטל קודם איסורו .וחטה מבושלת בתרנגולת אין להשהותה אלא
אם כן נמצאת ביום אחרון של פסח דאין בו איסור כי אם מדרבנן.
רא"ש מסכת פסחים פרק ב סימן ה
ה ]דף ל ע"א[ אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ומדלא קיהיב שיעורא שמע מינה
דבמשהו קאמר
תוס׳ בדף ב בפסחים מוטרד – למה יש דין בדיקה וביעור דוקא אצל איסור חמץ אך לא בשאר איסורים! אין דין בדיקה
אצל בהמה טמאה או טרפה .תוס׳ מסביר שרבנן תקנו בדיקת חמץ כדי שנבער – למרות שיש אפשרות לבטל ,חששו
שלא יבטל בלב שלם ,אז כדאי א״כ לבער החמץ כדי שלא תכנס לזה.
אך ייתכן שבדיקה וביעור הוא שחוששים שמא יבא לאכלו – והדרך הכי טוב שלא לאכול חמץ הוא שלא יהיה אצלך
חמץ – אז לא תאכל חמץ .לעניין בל יראה בל ימצא – ביטול ביומו סגי.
תוס׳ מקשה :אם כל העניין הוא כדי שלא לאכלו – למה אין איסור בדיקה אצל כל איסור אכילה שבתורה?
לפי רש״י אין כאן קשיא ,כי רק חמץ יש לה דין בל ייראה בל ימצא – אז מובן למה אין זה שייך לשום דבר אחר .אך
לפי תוספות – שזה דין בשמא יבא לאכול ,אז כל איסור אכילה – אמור להיות לה אותה דין! תוספות אומר שחמץ שונה
משום חומרא דחמץ – בגלל שאתה חייב כרת על חמץ .תוספות אומר שישנן הרבה איסורי חמץ ,בשום מקום אחר
מצינו בדיקה וביער.
תוס׳ מסבירים דחמץ לא בדילי אינשי מיניה – לכן יש חשש גדול יותר שמא יבא לאכלו.
הר״ן מוסיף שלא בדילי אינשי מיניה הוא גם הסיבה שהתורה כה החמירה על חמץ – כי יש שם את הצירוף של חמץ
כרת ,ולא בדילי אינשי מיניה.
ישנן הרבה חומרות אצל חמץ שלא מצינו בשאר איסורים.
חזרה :למה חמץ אסור במשהו?
א(
ב(
ג(
ד(

ר״ת – אינו אסור במשהו – בטל בס׳.
רש״י – ע״פ רבי יהודה שמב״מ במשהו ,ומעבר לרבי יהודה – גזרה מינו אטו אינו מינו.
רא״ש  /מרדכי – משום חומרא דחמץ
רמב״ם מאכ״א טו .ט ,יב:
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רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ט
חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו ,לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר
הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו ,לפיכך אוסר בכל שהוא בין במינו בין שלא במינו.
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יב
יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירין אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן טעם מותר ,לא יהיה זה שיש לו מתירין
חמור מטבל שהרי אפשר לתקנו ואף על פי כן שלא במינו בנותן טעם כמו שביארנו ,ואל תתמה על חמץ בפסח
שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו לפיכך החמירו בו כמו שביארנו/+ .השגת הראב"ד /יראה לי שאפילו
דבר שיש לו מתירין וכו' .א"א משנה שלימה היא+.
חמץ בספח במשהו אסור לכ׳ הוא דין דרבנן בגלל דבר שיש לו מתירין .לכן קשה קצת על הרמב״ם שמביא פסוק דכל
מחמצת.
הבעיה בזה הוא – שכבר למדנו שדשל״מ לא יהיה בטל רק במין במינו ,אך חומרא זו אינו אצל מבשא״מ .והרמב״ם
מסביר ששונה חמץ משום חומרא דחמץ.
ב׳ השיטות העקריות שיש לנו כאן הם חומרא דחמץ ודבר שיש לו מתירין.
נ״מ ביניהם:
א( האם זה דין באו״ח או ביו״ד.
ב( כאשר הראשונים מביאים הר״מ ,המרכדי אומר שחמץ אינו דשל״מ כי לא יהא מותר לעולם – יאסור שוב
בשנה הבאה .כאשר הביצה נולדה ביו״ט מותר .והביצה לא יהיה אסור שוב ,אפילו לא ביו״ט הבא .וכ״כ
הרמ״א:
שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קב
דבר שיש לו היתר וחוזר ונאסר ,כגון חמץ בפסח ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין )מרדכי פרק כ"ש(
ייתכן שדברי המרכדי תלוי על מח׳ הר״ן ורש״י
לפי רש״י דשל״מ הוא עניין פרקטי – מהיות טוב אל תקרי רע.
לפי הר״ן החסרון בדשל״מ הוא שדבר האסור הוא בעצם מותר – אך אם הוא לא מגיע להיתר באופן פרמננטי ,ייתכן
שאין זה מספיק היתר כדי לעשות זאת מין במינו.
הרמב״ן חולק על הרמב״ם באופן אחר :חמץ אינו דשל״מ – חמץ שהיה על פסח נקרא חמץ שעבר עליו הפסח שהוא
אסור בהנאה – אז א״כ איך זה דשל״מ? לכ׳ הרמב״ם יגיד שאפילו חמץ של גוי שעבר עליו הפסח אסור .רבי יהודה
סובר שכל חמץ שהיה בעולם בחה״פ יהיה אסור לעולם ,ואילו רבי שמעון סובר שרק חמצו של ישראל מדרבנן קונסין
– כי עברת על בל ייראה בל ימצא.
אם אומרים שזה קנס מדין בל ייראה בל ימצא – אז הקנס לא אמור להוביל לקולא – הרמב״ן אומר אל תקרא לחמץ
שעבר עליו הפסח דשל״מ – דשל״מ הוא חומרא – אף פעם לא יהא מותר כי הוא קנס ,אף פעם לא יהא מותר .יש לטעון
שקנס אף פעם יהיה קולא – כי עכשיו אין זה דשל״מ.
קנס דחמץ שעבר עליו הפסח אינו בעצם איסור חמץ ,דהיינו – ייתכן שחמץ הוא דשל״מ ,בגלל שאיסור של חמץ בפסח
עובר אחר פסח .חמץ שעבר עליו הפסח אמנם הוי איסור שונה – שאינו קשור לאיסור חמץ.
מה אם אדם שכח לעשות בדיקת חמץ?
מח׳ במס׳ פסחים –
האם יש לבדוק אחרי הפסח?
רש״י – זה מאוחר מדי
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תוס׳ – ייתכן שתעבור על איסור חמץ ,אז כדאי א״כ לבדוק .לפ״ז תוס׳ מניח שחמץ שעבר עליו הפסח הוא איסור חמץ.
רק מתקנים בדיקה וביעור על חמץ ,לא על שאר איסורין ,אם עושים בדיקה וביעור אפילו אחרי פסח ,כי כל עניין
איסור אכילה הוא שתעבור על אכילת חמץ ,אז ייתכן שאתה סובר שמדובר באיסור חמץ.
הרמב״ם בהלכות ממרים אומר שכל איסור דרבנן דבר שהוא קשור לאיסור כרת נכלל בחיוב זקן ממרא.
דוגמאות :חמץ מו׳ שעות ולמעלה .אומר הרב מבריסק – חמץ בשעה חמישית קודם חצות הוא איסור בפ״ע – אינו נכלל
באיסור שיש בו כרת – אז אולי אפשר לטעון שמח׳ רמב״ם רמב״ן האם חמץ הוא דשל״מ הוא שכועל״פ שלא יהיה
מותר – אכן יהיה חמץ שעבר עליו הפסח – אבל השאלה הוא מהו חמץ שעבר עליו הפסח?
האם הוא חמץ מו׳ שעות ולמעלה ,או האם הוא המשך חמץ בשעה החמישית? שהוא כעין איסור נפרד ,קנס בעלמא,
והנ״מ הוא – האם אדם יהיה נחשב אדם ממרא על כזה דבר?
הרמב״ם סובר שחמץ הוא דשל״מ – מרדכי מסביר שאינו נקרא דשלמ בגלל שחוזר לאיסורו ,וב׳ דעות אלו מובאות
ברמ״א.
רמב״ן מביא שדעות אלו לא מובאות – לא בגלל שחוזר לאיסורו שנה הבאה ,אלא בגלל שאף פעם לא היה מותר מדין
חמץ שעבר עליו הפסח.
א( רמב״ם :חמץ הוא דשל״מ
ב( חמץ אינו דשל״מ
 .aמרדכי בשם הרמ״א – חוזר ונאסר פסח הבא
 .bרמב״ן – יהיה אסור מיד כחמץ שעבר עליו הפסח.
נ״מ לדינא :בלומדוס אמרנו שחמץ אסור או בגלל שאוסר במשהו כדברי הרמב״ן או משום חומרא דחמץ )רא״ש(.
ייתכן שיש נ״מ מתי דין משהו שייך – הש״ך בס״ק יג שבערב פסח אין חיוב כרת,
נחלקו התנאים לעניין רמת האיסור.
לא תאכל עליו חמץ לפי רבי יהודה הוא דין בזמן קרבן פסח ,לרבי שמעון הוא לא דין בקרבן פסח ,ואין איסור לאו
מה״ת ,רק איסור עשה מה״ת .אך חמץ אחר חצות בערב פסח אינו איסור חמור.
תוספות מציע שזה איסור עשה ,בעל המאור סובר שמצוה לאכלו כי אין השבתה גדולה מזו .הרמב״ם פוסק כרבי
יהודה ,הראב״ד כרבי שמעון – א״כ צריך עיון אם זה איסור או היתר גמור .אך כועל״פ שאין איסור כרת על חמץ
בע״פ .לכן ,קשה לומר שחמץ בע״פ הוא משום חומרא דחמץ .א״כ האם נאמר שחמץ בפסח אסור במשהו?
אם כל הנקודה הוא דבר שיש לו מתירין ,אז בטח שחמץ בערב פסח הוא דשל״מ.
אפ׳ לפי הרמב״ם לכ׳ יהיה חילוק אם הוא מין במינו וסומכים על דבר שיש לו מתירין – במין בשאינו מינו כשהוא
מיוסד על חומרא דחמץ.
לפי הרמב״ם בעניין תערובת חמץ בערב פסח – אם זה מין במינו ,אז כל טעם חומרא דחמץ הוא דשל״מ .אך אם הוא
מין בשאינו מינו ,אז הסיבה לדשל״מ הוא מדין חומרא דחמץ.
עוד נ״מ .הערוך השלחן מביא בסימן תמז באורח חיים סעיף מג :חמץ נוקשה )דהיינו חמץ שהוא בלתי אכיל ,או קצת
אכיל – (4הוא דשל״מ בלא חיוב כרת.

 4חמץ נוקשה
חמץ שמעולם לא היה ראוי לאכילה ,או שלא נתחמץ חימוץ גמור .יש אומרים ,שחמץ נוקשה אסור באכילה מן התורה ,ולוקים עליו; ויש
סוברים ,שאף על פי שחמץ נוקשה אסור מן התורה ,מכל מקום אין לוקים עליו ,כיון שאינו ראוי לאכילה; ויש סוברים ,שאין חמץ נוקשה אסור
אלא מדרבנן .חמץ נוקשה אסור בהנאה ,אף לדעת הסוברים שאיסור אכילתו אינו אלא מדרבנן  .יש אומרים ,שמי שמשהה ברשותו "חמץ
נוקשה" בפסח עובר על איסור "בל יראה ובל ימצא" ,ויש חולקים.
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עוד נ״מ לעניין תערובת יבש ביבש.
ב׳ דעות מובאות בשלחן ערוך יורה דעה סימן תמז.ט – האם חמץ אסור במשהו יבש ביבש ,או שהוא חד בתרי כבכל
התורה כולה?
הש״ך כותב שלפי הרמב״ם דאמר שאיסור חמץ בפסח הוא מדין דשל״מ יוצא שאף לא יהיה בטל יבש ביבש .אז הוא
מציע שזהו המח׳ בשו״ע שם – האם חמץ במשהו אסור משום חומרא דחמץ ,או משום דשל״מ.
הגרי״ד הציע אמנם – יש מח׳ רא״ש ורשב״א – לעניין חד בתרי יבש ביבש – מה זה מתיר בדיוק? אם אי אפשר להבחין
מהו הבשר? מה מותר לעשות?
האם אתה צריך לבחור באחד החתיכות ולזורקן?
האם אפשר לחלק ג׳ החתיכות לג׳ בני אדם כי כל אחד יכול לסמוך על רוב?
האם אחד יכול לאכול כולם ,רק בנפרד – לא בבת אחת?
או אולי מותר לאכול כולם בבת אחת?
הנ״ל מחלוקת רשב״א ורא״ש.
מה המנגנון של חד בתרי בטיל?
לפי הרשב״א אסור לאכלם בב״א – אזלינן בתר רובא .זה אמור להיות נכון לחמץ ג״כ.
רוב ראשונים לא מסיכים אם הרמב״ם .בשיעורי הרב פט.א מוכיח שלא פוסקים כדברי הרמב״ם.
באו״ח תנב – הלכות הכשר כלים איתא שישנן ג׳ מדרגות בהכשר כלים .אם מכשירים כלים בע״פ קודם חצות ,אז מותר
להכשיר ,אם העגלה ,כלים שהם בני יומן .אפ׳ פחות מס׳ כנגד הבליעה – אם מכשירים אחר חצות ,צריכים או ס׳ במים,
או הכלים אינם בני יומן .בפסח עצמו אסור לעשות העגלה – משמע מזה שע״פ אחר חצות אינו אסור במשהו – וא״כ
חמץ אינו דשל״מ .לכן מוזר שהט״ז בס״ק יג מביא דברי המהרש״ל ששיטת הרמב״ם עיקר – למרות שברור לא כזה
מדברי המחבר בהלכות העגלת כלים.
חמץ אינו דשל״מ ,אך אולי יש לנו לדון בו בפסח עצמו .קודם הפסח ,הוא בטל .כי איסור משהו הוא רק משום חומרא
דחמץ ,ואין חומרא דחמץ בע״פ.
אם אני אוכל בשעה השביעית ,ונתערב משהו חמץ ,זה בסדר .אז פסח מתחיל – האם אני יכול להמשיך לאכול מחמץ
שנתבטל בתערובת בע״פ? האם אומרים חוזר וניעור? בד״כ אומרים שיש כלל דחוזר וניעור.
מהו המקרה הקלאסי של חוזר וניעור? אם הוספת עליו יותר איסור!
האם אומרים שחמץ בפסח גם חוזר וניעור?
כמה ראשונים אומרים שחוזר וניעור שייך לחמץ ג״כ – כמה ראשונים חולקים – כי שום דבר לא משנה בתערובת.
להלכה ,המחבר בתמז.ד מביא ב׳ שיטות בדבר ,שיטת הרא״ש ,שחמץ שנתבטל קודם הפסח אינו חוזר וניעור ,ואז
הרמב״ם משמע שאכן חוזר וניעור אחרי שפסח מתחילה.
המר״א בסימן תמז מציע שזה תלוי ביבש ביבש מול לח בלח .אם הוא לח בלח ,יש איחוד גמור ,ולכן לא נגיד חוזר
וניעור ,ביבש ביבש ,יש ביטול הלכתי ,אך האיסור עדיין בנמצא ,ולכן נגיד חזור וניעור –
הגרי״ד מציע שיש סתירה בין בעלי התוספות.
תוס׳ בחולין מציע שכדי להכשיר סכין ,צריכים ליבון ,הגעלה אינה מספקת.
בפסחים ל :משמע אמנם שכדי להכשיר סכין רק צריכים העגלה ,ולא ליבון.
תוס׳ בחולין מקשה :מה צריכים לעשות להכשיר סכין? ליבון או הגעלה?
תוספות מסכת חולין דף ח עמוד א
שלבנה באור  -הא דתנן בסוף מסכת ע"ז )דף עה (:סכין שפה בקרקע והיא טהורה דסגי בנעיצה בקרקע עשר
פעמים ולא בעי ליבון היינו לחתוך בה צונן כדאמר התם בגמרא והכא דמוקי לה כשליבנה באור כדי ליישב
אפילו יהא בית השחיטה רותח ותימה דמשמע הכא דבעי ליבון וכן משמע נמי התם בתוספתא דמסכת ע"ז
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)פ"ט( דקתני השפודים והאסכלאות והסכינים מלבנן באור ותימה דבפרק כל שעה )פסחים דף ל (:משמע דסגי
בהגעלה דקאמר הני סכיני דפיסחא היכי עבדינן להו ומסקינן הלכתא אידי ואידי ברותחין ואור"ת דיש לחלק
גבי חמץ משום דהיתירא בלע דבענין זה מחלק בסוף מסכת ע"ז )דף עו (.אף על גב דהשתא דבליעי הוי איסורא
מ"מ בשעת בליעה הוי התירא אף על גב דרב אשי גופיה מחלק כן במסכת ע"ז )דף עו (.ובפסחים )דף ל (:קאמר
רב אשי לדידי חדתי עבדי לי מחמיר על עצמו היה ונראה דהא דמסיק והלכתא אידי ואידי ברותחין הוי מסקנא
דמילתא דרב אשי ועוד אור"ת דהכא ובתוספתא איירי בסכינין גדולים שצולין בהן בשר והוי תשמישן על ידי
האור ולהכי בעי ליבון ודיקא נמי דקא חשיב להו בתוספתא בהדי שפודין ואסכלאות אבל סכיני דפיסחא מיירי
בקטנים והסכינים ישנים שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים היה אומר הר"י בן ה"ר מאיר שצריכין ליבון מפני
שדרך העובדי כוכבים לתקן בהן נר שדולק בהן חלב וגם מהפכין בהן בשר על גבי גחלים וחותכין ור"ת היה
אומר כיון דאין עיקר תשמישן לכך לא חיישינן דלמא אתרמי ועבד הכי ועוד אפילו אתרמי ואשתמש בו על ידי
האור סגי בהגעלה דכל מה שסופו לפלוט על ידי רותחין פולט בהגעלה ראשונה ואין זה דיוק דדילמא כיון
שנשתמש בו על ידי האור אין יוצא מידי דופיו לעולם בהגעלה בלא ליבון ופולט תמיד בכל הגעלותיו מידי
דהוה אכלי חרס דלא סגי ליה בהגעלה ולא אמר כל מה שעתיד לפלוט פולט בהגעלה ראשונה אלא אינו יוצא
מידי דופיו לעולם.
לסכם :תוספות מביאים ב׳ תירוצים:
א( ר״ת מבחין בין חמץ – היתרא בלע =העגלה ,לגיעולי נכרים – איסורא בלע= ליבון .לכן בע״ז עו מצינו:
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עה עמוד ב
מתני' .הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים ,את שדרכו להטביל  -יטביל ,להגעיל  -יגעיל ,ללבן באור  -ילבן
באור .השפוד והאסכלא  -מלבנן באור .הסכין  -שפה והיא טהורה .
לפ״ז – חמץ הוא התירא בלע.
ב( ייתכן שישנן ב׳ סוגי סכינים – סכינים גדולים שמשתמשים בהם אם האור לעומת סכינים קטנים .תוס׳ אומר
שזהו החילוק – הגמ׳ בחולין דן בסכינים גדולים שהשתמשו בהן מעל האור ,זה צריך ליבון ,סכינים קטנים
מותר ללבנן .תירוץ זו מניח שאין חילוק בין חמץ בפסח לשאר איסורים .חמץ בפסח הוא איסורא בלע.
הרמב״ם בהל׳ חמץ ומצה פרק ה הלכה ג אומר שאפשר לעשות העגלה להכשיר סכינים – אם אינו מבחין בין סכינים
קטנים לגדולים אז כנראה שלא ס״ל לתרוץ הב׳ בתוס׳ אלא לתירוץ הא׳ .ואם אומר שמותר לעשות העגלה ,הסיבה
שמותר לעשות העגלה הוא בגלל שחמץ בפסח היתרא בלע .יוצא מכל זה שחמץ אף פעם לא היה בטל קודם הפסח כי
היה תערובת היתר בהיתר – אז אפילו כאשר חצות בא והוא אסור ,אינו בטל ,כי הרמב״ם אומר שחמץ אחר חצות
אסור במשהו – כי הוא דשל״מ.
לפ״ז האיסור משהו יחול אפילו על חמץ בפסח – כאשר היה קודם חצות בערב פסח ,היה היתר בהיתר – לא היה ביטל.
ברגע שהיה בעיה ,הוא דבר שיש לו מתירין – ולפי הרמב״ם ,לא יהיה בטל.
הרא״ש שחולק על הרמב״ם יגיד שאו חמץ לפני הפסח הוא איסורא בלע – ולכן בטל ,וחוזר וניעור כבר בטל ,או
שבע״פ אחר חצות הוא בטל ,כי אין לו מעמד יש לו מתירין ,זה רק משום חומרא דחמץ .בע״פ אחר חצות ,יהיה בטל
בשלב ההוא.
בחזרה לדברי הרמ״א בסימן תמז – הרמ״א אמר שתערובת לח בלח קודם הפסח – נתערב קודם לזמנו – מותר .ואפשר
לאכלו אפילו בפסח.
יש מושג של מצות ח״י דקות – זה אומר שמכשירים כל המאפיה כל ח״י דקות ,לפני כל קבוצה של מצות– כדי שלא
יהיה אפילו קצת משהו בצק מקבוצה הקודמת.
אם אין לך מצות ח״י דקות אתה לוקח סיכון על משהו חמץ .האם זה כשר לפסח? לכ׳ זהו תערובת לח בלח – קודם
הפסח ,ולמרות שבצק אינו לח ,מ״מ הוא נחשב תערובת לח בלח כי רכיביו מתאחדים – המר״א יגיד שזה היתר גמור.
אמרנו שחמץ במשהו – הוא או חמץ או דשל״מ .הסיבה הבלעדית שמופיע כאן בסימן קב הוא בגלל שיש אפשרות
שהוא דשל״מ .אך היו כמה בעיות אם הרמב״ם:
א( מרדכי :איך אפשר להגדירו כדשל״מ אם יהיה אסור בפסח הבא.
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ב( רמב״ן :איך אפשר להגדירו כדשל״מ ,הרי יהיה אסור מיד אחרי פסח בתור חמץ שעבר עליו הפסח.
 .aאיך מבינים חמץ שעבר עליו הפסח?
 .bהאם זה איסור חדש?
 .cאותו איסור?
 .dהאם הוא רק קנס?
הנ״מ לדינא הכי גדול הוא מתי דין משהו שייך – האם הוא אסור במשהו מיד בערב פסח ,אם הוא משום חומרא דחמץ
– לא .אין לך חומרא דחמץ בערב פסח וגם לעניין חוזר וניעור הרמ״א מקיל שלא נגיד חוזר וניעור – אם לא נגיד חוזר
וניעור ,יהיה בטל ,אין לנו לחשוש למצות של ח״י דקות .אך גם מבינים למה נחמיר על מצות ח״י דקות ,כי יש אפשרות
שהוא חוזר וניעור מיד שפסח מיגע – ויש להחמיר לדעה זו.
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