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17 מס'
תשפ"א תמוז חודש

תערובות הלכות יו"ד
ח-ט סעיפים קי סימנים

טז ס"ק עד מתחילה ספיקא ספק כללי

מ"דרשו" בכתב אישור קבלת ללא וכד' לצלם להעתיק, אין רב. עמל הושקע אלו מקומות במראי לבכם: לתשומת
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‚"ÓÙ‰ È¯·„Ï ÌÈ�ÂÈˆ
‡"Ù˘˙ ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ· „ÓÏ�‰ ¯ÓÂÁ· ÌÈÏÏÎ�˘

Ë ,Á ÌÈÙÈÚÒ È˜ ÈÒ „"ÂÈ
Á ÛÈÚÒ

,àð ÷"ñ ã"ù .äæî äìåòä ä"ã ïëå ,ç"øôä äðäå ä"ã ãò ,øîàé åà ä"ã àé ÷"ñ ,åôåñ ãò ,äéàø àéáäù äîå ä"ã ,é ÷"ñ æ"î

.àäá ä"ã ãò åàì éàå ä"ãî áð ÷"ñ

Ë ÛÈÚÒ
„È ˜"Ò

.[àáä ùãåçá ä"òá ãîìéé øùà ,ä÷æç íå÷îá à÷éôñ ÷ôñ ïåãéðì êééù æè ÷"ñ]

______________________________________________________________

‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ ÈÏÏÎ „ÂÓÈÏ

.åè óéòñ ãò à óéòñî ê"ùä ìù íéøö÷ä íéììëä úà ãåîìì ùé

.æéè óéòñ ãò àé óéòñ ,à óéòñ úà íéëåøàä íéììëá ãåîìì ïëå
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È˜ ÔÓÈÒ
Á ÛÈÚÒ

.øæòéìà 'øë äì øáñ àîéà úéòáéàå á"ò ãò 'åëå íéáëåë úãåáò ìù úòáè áø øîà .ãò óã íéçáæ 'îâ

:øúåî úåáåøòú éúùá íâã åà úåáåøòú ùìùá ÷ø àåä 'îâá øîàðù øúéää íà å÷ìçð íéðåùàøä

.à.úåáåøòú 'â êéøöä [é"ä à"ëàî æ"èô] í"áîøä1.úåáåøòú 'â ïðéòáã í"áîøäë 'îâá ñøâ [ù"ø ä"ã íù] é"ùø íâ2

.áøôñ ,[æì 'éñ] ù"àøä ,[ùøéô ä"ã .ãò óã] 'ñåú ,[.áë óã æ"ò] ï"øä ,[á øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä

.úåáåøòú 'áá éâñã åáúë [ð ÷"ñ ê"ùá åàáåä] íéðåùàø ãåòå [àò 'éñ] äîåøúä

.úåáåøòú 'á ÷ø ñøâ à"áùøäå úåáåøòú 'â ñøâ ã"áàøäù ,íéçáæá 'îâä úñøéâá äéåìú íéðåùàøä ïéá ì"ðä ú÷åìçîä3

äá áøòúðù åðì òåãéù äðåùàøä úáåøòúä éáâìù ì"ñã [é ÷"ñ ùéø] à"øâä áúë ,úåáåøòú 'â êéøöäù í"áîøä ìù åîòèá

.øåñéà éàãå äìåë åìéàë íéîëç åøéîçä áåùç øáã4

‰ÎÏ‰Ïúåèùôá åè÷ð [èë ÷"ñ] à"øâäå [çì ÷"ñ] ç"øôäå ,úåáåøòú 'áá ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáù [ð ÷"ñ] ê"ùä áúë :

.ê"ùäë áúë [â"éñ âñ ììë] íãà úîëçäå ,úåáåøòú 'áá éâñã

˙Á‡ ˙·· ˙·Â¯Ú˙‰ ÏÎ ˙ÏÈÎ‡

ê"ùä åáúëå .ïìåë úà ìåëàì ãçà íãàì øåñà î"îã ,úéùéìùä úáåøòúä úà ìåëàì ò"åùä øéúäù øúéää ïéðòá à"îøä áúë

.úçà úáá úéùéìùä úáåøòúä ìë úìéëà úà øåñàì à"îøä úðååëù [âð ÷"ñ ã"ù] â"îôäå [âð ÷"ñ]

äàøðã é"áä áúë ïëìå ,ñ"ñ ïéãî àåä øúéääù [ãò óã] íéçáæá é"ùøî òîùîã áúëù é"áá àåä äæ ïéãì à"îøä ìù åøå÷î

.ñ"ñ àëéì æàã à"áá 'áä úáåøòúä ìë úà ìåëàì ïéàù5

הכ"מ נקט זו קושיא ומכח תערובות, בשתי דסגי כתב ה"י] פ"ז ע"ז [הל' שהרמב"ם הביא נב] [ס"ק הש"ך .1

תירוצים: כמה זו קושיא בתירוץ ונאמרו תערובות. ג' להצריך קמ בסי' והחמיר סתירה, זו שאכן

נאכלים שאינם באיסורים משא"כ תערובות, ג' הרמב"ם הצריך אכילה באיסורי דרק שאמר אשכנז מרדכי ר' של תירוץ הביא הש"ך א]

זה. לחילוק הש"ך והסכים ע"ז, של בטבעת כגון

[מדרבנן] קבוע דין בזה יש בפנינו היתה הראשונה מהתערובת הפרישה דאם אחר, באופן לחלק כתב נב] ס"ק [ש"ד הפמ"ג ב]

גזירה משום רק הוא והאיסור בפנינו שלא פירש אם אך איסור. של כגופו נחשב אחד שכל בחד חד תערובות כעין והו"ל

בפמ"ג וע"ע תערובות. בב' סגי ולכן איסור של כגופו הראשונה מהתערובות אחד כל רואין אין בזה הקבוע, מן יקח שמא

זו. בקושיא עמד הכו"פ שגם שכתב

והט"ז ט] [ס"ק הד"מ כתבו אך השנייה. התערובת גם הותרה השלישית התערובת אל השנייה מהתערובת אחד נפל שכאשר רש"י וכתב .2

תלינן דלחומרא משום הטעם נג] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב באיסורה, נשארת השנייה התערובת אלא כן, סובר אינו שהרמב"ם י] [ס"ק

ספיקות. ג' הוי לגביה שגם אמרינן ולא איתא, ברובא דאיסורא הב' בתערובת נשאר שהאיסור

מכולן יהנו שלא [ובלבד השנייה, התערובת את גם התירו לדינא אך תערובות, ג' בגמ' שגרסו פירש] ד"ה עד. [דף זבחים תוס' עיין .3

בב"א].

פוגע כאילו אסור וזה אחת, בבת כולה יאכלנה שמא גזירה הב' התערובת את אסרו דחכמים די"ל כתב ועיין] ד"ה נג ס"ק [ש"ד הפמ"ג .4

הראשונה. בתערובת

כאשר דוקא שזה מסתבר אמנם התערובת, מכל כאוכל ה"ז אחת חתיכה כשאוכל שגם מסתבר יחד התערובת כל את שמבשל באופן .5

השולחן בדי בספר כתב וכן יחד, התערובת כל אכילת בגדר זה אין האיסור כנגד שישים יש אם אך האיסור, כנגד שישים בתערובת אין
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úáåøòúä úìéëà øåñàì øå÷î ïéà úåáåøòú 'â ïðéòáã íéøáåñäì êà ,úåáåøòú 'áá éâñã íéøáåñäì à÷åã åðééäã áúë ê"ùä íðîà

.à"áá 'âä

úáåøòúä úàù íåùî àåä úåáåøòú 'â í"áîøä êéøöäù äîã ì"ñã ,à"îøä éøáã áùééì áúë [ë úåà âî ììë] á÷òé úçðîäå

àëéì æàã úçà úáá 'âä úáåøòúä ìë úà ìåëàì øåñà àìéîîå ,ñ"ñ ùé 'âä úáåøòúá ÷ø ïëìå ,øåñéà äìåë åìéàë ïðéðééã 'àä

äðéà 'àä úáåøòúäù ïåéëã åðééäå] ,çøëåî äæ ïéàù à"øâä íééñ íðîà .à"îøä éøáã úà [àì ÷"ñ] à"øâä íâ øàéá êëå ,ñ"ñ

.[éàä éìåë 'âä úáåøòúá ïðéøîçî àìã ì"é ,ùîî øåñéà äìåë6

‰ÎÏ‰Ï.úçà úáá 'âä úáåøòúä ìë úà ìåëàì øúåîã ê"ùäë åè÷ð [â"éñ âñ ììë] íãà úîëçäå [çì ÷"ñ] ç"øôä :

˙Â¯Á‡ ˙ÂÎÈ˙Á· ‰·¯Ú˙�˘ ˜ÙÒÓ ‰¯ÂÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Á

'â ïðéòá éàãå äøåñéàù äëéúçáù ,÷ôñî ÷ø äøåñàä äëéúç ïéáì éàãåá äøåñà àéäù äëéúç ïéá ïéçáäì ùéã à"îøä áúë

øå÷î î"ãä ïééöå .úåáåøòú 'áá úøúéð àéä éøä ÷ôñî ÷ø äøåñàä äëéúç äáøòúðùë êà ,ò"åùäå í"áîøä ÷ñôë úåáåøòú

.ä"åàä éøáãá äæ ïéãì7

˙Á‡ ˙·· ˙Â·Â¯Ú˙‰ ÏÎ ˙ÏÈÎ‡ ,˙Â·Â¯Ú˙ '·· ‰·¯Ú˙�˘ ˜ÙÒÓ ‰¯ÂÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Á

,úçà úáá åìéôà 'áä úáåøòúä úà ìåëàì éøù úåáåøòú 'áá äáøòúð ÷ôñî äøåñàä äëéúç íàã áúë [åë ììë] øúéäå øåñéàä

.[äð ÷"ñ] ê"ùá åéøáã åàáåäå

ìåëàì ïðéøñà äðåùàøä úáåøòúá øåñéà ÷ôñ áøòúðùë àäã ,åæ äàøåä ìò åäîú [äð ÷"ñ ã"ù] â"îôäå [áî ÷"ñ] ç"øôäå

úáåøòúî ãçà ìôð íà äúòîå .øåñéàì [è óéòñ] ïìäì øàåáîä úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ìù ïéãä åäæå ,åæ úáåøòúî

è÷ð ïëìå ,úàæ øåñàì ùéå äðåùàøä úáåøòúäî ãçà åéùëò ìëåàù éàãå äæ éøä ,úçà úáá äìåë úà ìëåàå 'á úáåøòúì 'àä

.úçà úáá 'áä úáåøòú ìåëàì øåñàã àìà ,ê"ùäå ä"åàäë àìã äëìäì ç"øôä

.äøòäá åîòè äàøå ,ê"ùäå ä"åàäë ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáã ÷éñäå äæá êéøàä â"îôäå8

לקדירה, שנפלה בחתיכה גם אלו דינים שכתב כד.] דף יב שער ד' בית [בתוה"א הרשב"א דברי את בזה וביאר מחמת], ד"ה [ביאורים

האיסור. כנגד שישים כשיש מיירי שהרשב"א די"ל והיינו

התערובת כל יאכל שמא גזירה מחמת הוא תערובות] ג' [והצריך תערובות ב' הרמב"ם שאסר מה דכל די"ל כתב נג] ס"ק [ש"ד הפמ"ג .6

בב"א. כולו לאכול אף דשרי י"ל הג' התערובת לגבי אך איסור, בספק פוגע ונמצא בב"א, הב'

ורק תערובות, בב' סגי איסור בודאי דאף להדיא פסק שהאו"ה וכתב הרמ"א, דברי על שחלק נה] [ס"ק בש"ך ועיין .7

כג' חשיבי התערובות ב' עם דהספק תערובות, בב' סגי ספק מחמת האסורה שבחתיכה מודה הרמב"ם שגם גררא אגב כתב

אחת]. בבת השנייה התערובת כל את לאכול מותר תערובות בב' שנתערב איסור דספק להאו"ה ס"ל [ולדינא תערובות.

משום הוא בתערובת א' וספק בגוף א' ספק של האיסור שורש דהנה הפמ"ג כתב אחת, בבת הב' התערובת כל לאכול ההיתר בטעם .8

איסור כאן שיש לנו ברור התערובת של בספק ואילו כלל, אסור שאינו צד יש בגוף שהוא הראשון שבספק אחד, מענין הספיקות שני שאין

אסורה חתיכה בתוכה שיש לנו שידוע הראשונה, התערובת לענין זה דכל הפמ"ג כתב ומעתה אסורה. חתיכה איזה יודעים שאין אלא

אחרת, חתיכה היא לתוכה שנפלה שהחתיכה דאפשר אסורה, חתיכה בתוכה שיש כלל לנו ידוע אין השנייה התערובת לגבי אך [מספק],

ברור שלא הראשון, לספק הדומה ספק זה הרי הב' התערובת על לדון באים אנו שכאשר ונמצא איסור, ספק בגופה שיש החתיכה ולא

הפמ"ג זאת התיר לא אמנם אחת, בבת הב' התערובת את לאכול להתיר יש ושפיר אחד, מענין ספיקות ב' והוא איסור, לפנינו שיש כלל

אחת. בבת הב' התערובת את לאכול דאסור והפר"ח כהרמ"א נקט יד] דין סג [כלל אדם והחכמת מרובה, הפסד במקום אלא
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·¯Ú˙�˘ Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡

éúùá ò"åëì øéúäì ùé äæáù åðééäå ,áøòúðù äøåú øåñéà ÷ôñë åðéã áøòúðù ïðáøã øåñéàã ä"åàä íùá [ãð ÷"ñ] ê"ùä áúë

.úåáåøòú9

‡˙È‡ ‡·Â¯· ‡¯ÂÒÈ‡

äæá ïéà øúéä áåøá áøòúðå úáåøòúä ìù äáåø äðîî ùøô ë"çàå øúéäá øåñéà áøòúð íàù øàåáî [.ãò óã íéçáæ] àøîâá

,äééðùä úáåøòúá åîöò øåñéàä áøòúðù òåãé åìéàë äæ éøäã ,àúéà àáåøá àøåñéà ïðéøîàã íåùî íòèäå ,úåáåøòú 'á ìù øúéä

.åæ äèîùä ìò äîúù [äðäå ä"ã àñ ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå ,åäåàéáä àì ò"åùäå í"áîøä êà ,øåèá äæ ïéã àáåäå10

.ïèåòéî åáøòúðá åîë øúåî æ"ä ïúéöçî åáøòúð íà êà ,ïáåø åáøòúðùë à÷åã àåä äæ ïéãã à"áùøä íùá øåèä áúëå

È ˜"Ò Ê"Ë‰ È¯·„·

÷ôñå óåâá 'à ÷ôñ øñàã é"ø úèéù íåùî àåä úåáåøòú 'â ïðéòá àìà úåáåøòú 'á ìù ñ"ñ éðäî àìã àäã æ"èä áúëù äî .à

'áá ñ"ñ éøùã àäå ,úåáåøòú 'â ö"àå úáåøòú 'áá éâñã øáåñ åîöò é"ø àäã äîúù [é ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééò ,úáåøòúá 'à

.9ïåéò úôñåú

בספק האו"ה שהתיר כמו א"כ תורה, איסור לספק שוה דינו דרבנן שאיסור או"ה בספר המבואר לפי שכתב נה] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

ב כמבואר תערובות, בב' דדי תורה דרבנןאיסור באיסור מותר יהא ה"נ א"כ נג], ס"ק בש"ך [כמבואר בב"א כולו לאכול גם והיקל רמ"א,

דרבנן דאיסור קיי"ל והרי השנייה, מהתערובת אחד בודאי שאכל דנמצא וצ"ע בב"א. הב' התערובת כל את לאכול תערובות בב' שנתערב

כאן אתחזק שבודאי זה באופן רק נאמרה הא' מהתערובת לאכול שלא חז"ל דחומרת הפמ"ג ותירץ מהתערובת. לאכול אסור שנתערב

איסורא. בודאי בה אתחזק לא בב"א כשאוכלה גם הב' בתערובת אבל מחצה, על כמחצה שהוא כקבוע והוי איסור

ãçá ãç úáåøòú

שנתערב במקרה הפוסקים ודנו אחר. לרוב זו מתערובת חתיכה ונפלה היתר ברוב נתערב כשהאיסור איירי ובשו"ע בגמרא

בחד: חד בהיתר איסור

השנייה בתערובת אם אף להתיר שאין כה:] דף ב שער ד' [בית הבית בתורת הרשב"א כתב בחד, חד היא הראשונה שהתערובת במקרה א]

איסור. של כגופו אחד כל רואים בחד חד שבתערובת משום הטעם וכתב ברוב, נתערב

.{ò"öá íéøáãä úà çéðä [àñ ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .ãçá ãç àéä äðåùàøä øùàë óà øéúäì ùé úåáåøòú 'â ùé íàã [çë úåà âî ììë] á÷òé úçðîä áúëå}

של כגופו א' כל רואין מדרבנן ורק ס"ס, הוי בחד חד בתערובת גם התורה שמן ז] דין ס"ס כללי הש"ך על [בהגהתו מאיר הבית וכתב

א]. אות ש"ד ס"ס [כללי הפמ"ג וכ"כ איסור,

מאכ"א [פט"ז שמהרמב"ם נה] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתב בחד, חד היא השנייה והתערובת רוב יש הראשונה שבתערובת במקרה ב]

חטאת התורת דייק הבית בתורת הרשב"א [ומדברי כהן. המנחת כתב וכן רוב, בעינן התערובות שבכל משמע ומהשו"ע ה"י]

בחד]. בחד סגי השנייה התערובת דלגבי ס"ד) מג (כלל

ãçá ãç áøòúðù ïðáøã øåñéà

חד היא אם הראשונה התערובת את לאסור יש תערובות ב' שנתערב דרבנן באיסור שגם כד-כה] אות ס"ס [כללי הש"ך כתב

בחד.

דיינינן דלא מסתבר דרבנן איסור שלגבי משום בחד, בחד להקל יש שבדרבנן כתב מא] [אות השלמים התורת של ס"ס ובכללי

איסור. של כגופו מהם חד כל

פריש, מרובא דפריש בכל דה"ה שנקטו שבתי] ד"ה ד ס"ק לז [סי' ובחזו"א ואשיב] ד"ה לז ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין .10

דאמרינן דפריש, כל של היתר בזה אין התערובת, שנודעה קודם מהחנות לקחן אחד שאדם כגון יחד, החתיכות רוב פירשו אם

איתא. ברובא איסורא
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.óåâá 'à ÷ôñá ë"àùî ,ãçà ïéðòî ïä úå÷éôñä éðù úåáåøòú 'á éáâã íåùî àåä 'åëå óåâá 'à ÷ôñî éôè úåáåøòú

åîöò à"áùøä àäã â"îôä äù÷ä ,'åëå óåâá 'à ÷ôñ øéúäù ú"øë øáåñ úåáåøòú 'á øéúäù à"áùøäã æ"èä áúëù äî íâ .á

.é"øë øéîçäì áúë

äëéúçä äáøòúðå [äôéøè ÷ôñ åãéáù äëéúçä àìéîîå] òåá÷ä ïî ç÷ì íàù ÷ñô ã óéòñáù ,ò"åùá äøéúñ äù÷î æ"èä .â

íéøáãä åàáåäå ,[âë ÷"ñ] ê"ùá áúëù äîì ïééöù ë"äå÷ðá ïééòå .úåáåøòú 'á øéúä àì ç óéòñá äîìå ,ñ"ñ ïéãî éøù øúéäá

.áøòúðùë àìå ïéòá àåäùë àìà åá åøéîçä àì êëì ,àåä ùåãéç òåá÷ù ïåéëã ,[ã óéòñ] ìéòì

áøòúðù øåñéà ÷ôñá øéúä íâå ,à"áá äìåë 'âä úåáåøòúä úà ìåëàì óà úåáåøòú 'âá øéúäù ä"åàä éøáã úà àéáî æ"èä .ã

øéúä øåñéà ÷ôñ éáâì åìéàå ,ä"åàäë àìãå à"áá 'âä úáåøòúä úà ìåëàì øñà à"îøáå ,à"áá 'áä úåáåøòúä úà ìåëàì

.äøéúñ äøåàëì äæå ,ä"åàä éøáãëå [à"îøä úòãá æ"èä è÷ð êë] à"áá 'áä úáåøòúä úà ìåëàì à"îøä

áåøá ìåèéá äá ùéù ùáéá ùáé úáåøòúá é"ùøå í"øäîä åëéøöäù äîì à"áá úáåøòúä ìë ìåëàì øåñéàä úà äîãî æ"èä .ä

íéøáãäå .à"áá úáåøòúä ìë ìåëàì ñ"ñá øñàù à"îøä éøáãì êîñ àøåã éøòù úåäâäá àöîù áúë ïëìå ,íéì ãçà êéìùäì

êéøöä ã"ùâäá åìéàå ,éøù æ"çàæá ìáà ,à"áá ïìëåàì øñà ÷ø ,'âä úáåøòúäî 'à êéìùäì êéøöä àì à"îøäã ,ò"ö äøåàëì

ïéà ,éàãåá øåñéàä äá ùéù òåãéù äðåùàøä úáåøòúäã í"øäîå é"ùøì ì"ñã óñëä úåãå÷ðá àéáäù éôë åîòèå ,ãçà êéìùäì

.æ"çàæá óà äìåë úà ìåëàì

ìëä úà øåñàì àá àì ñ"ñá àîéé÷ úçà ìëã â"òà áúë ë"çàå" áúëù äîá åðåùìá øöé÷å ,ã"ùâä éøáã úà øàáî æ"èä .å

ïåòèì àá àì ñ"ñ ùéã ú"ø ïòåèù äîã äðååëä ,ìëä úà øåñàì àá àì ë"ùîã â"îôä øàéáå ,"øîà÷ úçà úëìùä ìò àìà

."ñ"ñ ùé éøäå ãçà êéìùäì êéøöä äîì" ïåòèì àá àìà ,ñ"ñ ùé éøäå øñàð ìëä äîì äæá

à"îøä ïåãéðá ïë ,ñ"ñ úîçî ïéãä ïî øúéä ùéùë óà ãçà êéìùäì àøîåçä ãö ìò êéøöä åîöò ú"øù íùëã æ"èä ÷éñîå .æ

äæá åðáúëù äî äàøå .ïìåë úà ãçà ìëàé àìù à"îøä úðååë åæå ,ãçà êéìùäì øéîçäì ùé ñ"ñ ïéãî úøúåî 'âä úáåøòúäù

.[ä úåà] ìéòì

,úå÷éôñä 'á ãâðë àéä ä÷æçäù éëéä ïéá ÷ìçì áúëù [é"÷ñ æ"î] â"îôá ïééò ,éðäî àìã ë"äå÷ðá øàáúðù ä÷æç ãâð ñ"ñ ïéã .ç

ìù øåéöá ïåâë ,ãçà ÷ôñ ãâð ÷ø àéä ä÷æçäù éëéä ïéáì ,[åè ÷"ñ æ"è] ïìäìãëå ñ"ñ ìù øúéä ïéàã äãåî æ"èä íâ äæáù

.ñ"ñ éììëá ïî÷ì ä"òá øàåáéå ,æ"èá àáåîä ã"ùâä

ÔÈ¯È˙Ó ÂÏ ˘È˘ ¯·„· ‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ

íéðåùàøä å÷ìçðå .úåøåñà ïìåë óìàá äáøòúð íàå äøåñà ä÷éôñã è"åéá äãìåðù äöéá éáâì àúéà [:â óã äöéá] 'îâá [à]

:íéøáãä øåàéáá

.ààìã éàäå ,è"åéá äãìåðù äöéá ÷ôñ ìò éà÷ úåøåñà ïìåë óìàá äáøòúð íàã áåúëù äîã áúë 'ñåúä ìòá é"ø

.øåñà úáåøòúá 'à ÷ôñå óåâá 'à ÷ôñã íåùî àåäã é"ø áúë ,ñ"ñ ïéãî åøéúä

.áè"åéá äãìåðù äöéá ÷ôñ êà ,è"åéá äãìåðù äöéá éàãå ìò éà÷ úåøåñà ïìåë óìàá áøòúð íà ë"ùîã øàéá ú"ø

.[éøù úáåøòúá 'à ÷ôñå óåâá 'à ÷ôñã ì"ñã] ,úøúåî

.âàä íòèá êà ,äáøòúðù äöéá ÷ôñ íâ äøñà 'îâäù é"ø ùåøéôë äçîù åðéáø íùá áúë [àîúú 'éñ æ"ò] éëãøîä

.ñ"ñã øúéä ïéà ïéøéúî åì ùéù øáãáã áúë ñ"ñã øúéä äæá ïéàã.[è ïéã åë ììë] ä"åà øôñá áúë ïëå11

בתערובת. אחד וספק בגוף א' ספק של לאיסור מקור אין דאל"כ בדשיל"מ, ס"ס של היתר דיש סובר התוס' בעל שר"י נמצא ולפי"ז .11
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äøåøá åúàøåäù ï"øä áúëå ,éðù è"åéá ïëåî ÷ôñ øéúäù ìéðåìî øùà åðéáø éøáã úà àéáä ['îâ ä"ã .âé óã äöéá â"ô] ï"øä [á]

åøéîçä ïðáøã à÷éôñá ÷øã ï"øä óéñåäå] .î"ìéùãá óà øúåî æ"äå ñ"ñ éåä éðù è"åéá ïëåî ÷ôñã àöîðå ,÷ôñ éåä éðù è"åéã

.[äìò óéñåäì àìã åáäå ,ñ"ñá àìå (ã óã ìéòì) î"ìé éåäã12

äùøùð åà ,ùãç øåñéà äá ïéàå ïñéðá æè éðôì äùøùð íà ÷ôñ äéìò ùéù äàåáúã [à 'éñ á ììë] äáåùúá ù"àøä áúë [â]

äùøùð éìåà åæ äðùî àéäù ì"úàå ,äøáòù äðùî ÷ø ììë åæ äðùî äàåáú äðéàù øùôàã ,ñ"ñ ïéãî äøéúäì ùé ,ïñéðá æè øçà

.øîåòä íãå÷13äîã ù"àøä óéñåäå] .éøù î"î ,éàãåá øúåî àäé àáä ïñéð æè ãò ïéúîé íàù ,ïéøéúî åì ùé äæ øåñéàù óàå

ìáà ,áåøá ìèá î"ìéùã ïéàù íùë åøéîçä äæáã úáåøòú çëî àåä úå÷éôñä ãçàù íåùî àåä ,î"ìéùã äöéá éáâ åøéúä àìù

.[î"ìéùã íâ øéúäì ùé úáåøòú é"ò ïðéà úå÷éôñä éðù øùàë

‰ÎÏ‰Ïï"øäå äáøòúðù äöéáá øñà ä"åàä ,ï"øäå ä"åàä ú÷åìçîì åúðååëå] íé÷ñåôä äæá å÷ìçðã äæ óéòñá àéáä à"îøä :

.éâñ êøåöá àìà äáåøî ãñôä åà ìåãâ êøåö êéøöä àìù øàåáîå .êøåöì àì íà øéîçäì øåèä áúëå ,[è"åéá ïëåî ÷ôñá øéúä14

[æð ÷"ñ] ê"ùä áúë ò"åùä úòãáå .äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷äì ïéà åøñà ä"åàäå éëãøîäù ïåéëã áúë [çð ÷"ñ] ê"ùäå

.î"ìéùã íâ íéì äìéôðá ò"åùä øéúäù [æ óéòñ] çëåîãë ,î"ìéùãá éøù ñ"ñã ì"ñã

,î"ìéùã éåäã óà éøù ùãç ïéãá ñ"ñã ì"ðä ù"àøäë ÷ñô [â"ñ âöø 'éñ ã"åé] à"îøäù ïåéëã [åð ÷"ñ] ê"ùä óéñåä íðîà

.úáåøòú éìá åôåâá úå÷éôñä éðù øùàë àìå øåñàì ùé úáåøòú é"ò úå÷éôñä ãçàùë à÷åãã ,ù"àøä úøáñë ì"é ë"à

,åâéùä àì à"îøäå ,éøù éðù è"åéá ïëåî ÷ôñù ï"øäë ÷ñô [ã"ñ æöú 'éñ ç"åà] ò"åùäã àä íâ øàåáî äæáù ê"ùä áúëå

.øåñéàä óåâá úå÷éôñ íäéðù àìà úáåøòú é"ò ÷ôñ ïàë ïéàù ì"ðë íòèäå15

.[ã"ñ æöú 'éñ] à"âîá íâ äëìäì åàáåä [î"ìéùãá ñ"ñ øéúäì ùé åôåâá úå÷éôñä éðù øùàëù] åìàä ê"ùä éøáã

Ó"ÏÈ˘„· Ò"Ò ÔÈ„· Ï"�‰ ÏÎÓ ‰ÏÂÚ‰

.àïéàù áúë ê"ùäå .êøåöì àì íà øéîçäì áåèã à"îøä áúë ,úáåøòú çëî íä íäî ãçà åà úå÷éôñä éðù øùàë

דרבנן באיסור שרק אלה מדברים למד יא] [ס"ק והט"ז ושרי, בדרבנן ס"ס הו"ל דרבנן דמוקצה דכיון דבריו בתוך כתב הר"ן הנה .12

בדאורייתא שאף ס"ל הדין מעיקר אך דמילתא, לרווחא רק כן כתב שהר"ן כתב [נקוה"כ] הש"ך אמנם תורה, באיסור ולא ס"ס הר"ן התיר

בדשיל"מ. אף ס"ס להתיר יש

כן הקשה וכבר מתירה, שהעומר זו משנה תבואה או שעברה משנה תבואה זו אם נ"מ דמאי אחד, שם דהוי צ"ע זה ס"ס ולכאורה .13

מאש. מוצל ספר בשם ס"ג] רצג סי' [יו"ד השו"ע בגליון רע"א

[ואף האו"ה, איירי ובזה בדשיל"מ בס"ס להחמיר יש תורה דבאיסור דרבנן, לאיסור תורה איסור בין לחלק דיש כתב יא] [ס"ק הט"ז .14

השבת]. שאחר יו"ט אטו גזירה בדאורייתא, ששורשה כאן החמירו דבביצה דצ"ל יא) ס"ק (מ"ז הפמ"ג כתב בביצה, גם אסר שהאו"ה

בדאורייתא. גם שהתיר נראה דבר"ן השיבו בנקוה"כ והש"ך בדרבנן. איירי שהתיר והר"ן

שהוא כתב בתערובת] ספק כאן [שאין הנ"ל הטעם על אך ביצה, גבי הקילו למה נוספים טעמים ב' בש"ך ועיי"ש .15

העיקר.

דס"ל משום טעמם אמנם ואסרו, נחלקו פוסקים שהרבה שהביא יא] ס"ק תצז [סי' במשנ"ב עיין ב', ביו"ט מוכן ספק של הדין ובעיקר

ודאי. כאיסור אלא איסור כספק שני יו"ט דנים דאין
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.äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷äì16

.á.î"ìéùãá óà ñ"ñá ì÷äì à"âîäå ê"ùä åáúë ,úáåøòú çëî íðéà úå÷éôñä éðù øùàë

.â.ïðáøãá íâ øéîçäù ä"åàä éøáãî çéëåä ê"ùä êà ,î"ìéùãá ñ"ñá ì÷äì ùé ïðáøã øåñéàáã ç"øôäå æ"èä úòã

.ã.íé÷ñåôá ùøôúä àì àðéãã à÷éôñ íä úå÷éôñä éðù øùàë î"ìéùãá ñ"ñ ïéã17

Ë ÛÈÚÒ

˙·Â¯Ú˙· „Á‡ ˜ÙÒÂ ÛÂ‚· „Á‡ ˜ÙÒ

:[ãáëúäì äéåàø àéäù ïåâë ,äìéèá äðéàå] øúéä úëéúçá äáøòúðù øåñéà ÷ôñ äá ùéù äëéúç ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.àé äëéúç ìëáù íåùî ìåëàìå úáåøòúä ïî ç÷éì øúåîù øáåñ ú"ø.à÷éôñ ÷ôñ ìù øúéä ù18

.á.à÷éôñ ÷ôñ ìù øúéä åá ïéà úáåøòúá ãçà ÷ôñ óåâá ãçà ÷ôñù øáåñ é"ø19

.ì÷äì íéããö áåø ùé ñ"åñã ,ñ"ñ éåä äøåúä ïî êà ,ïðáøãî øñà é"øù [àì ä"ã à ÷"ñ ñ"ñ éììë ã"ù] â"îôä áúëå

‰ÎÏ‰Ï.úåèéùôá [äæ óéòñ] ò"åùäå øåèä åè÷ð ïëå ,é"øë øéîçäì éåàøù à"áùøä áúë :20

˙·Â¯Ú˙· „Á‡ ˜ÙÒÂ ÛÂ‚· „Á‡ ˜ÙÒ· ¯ÂÒÈ‡‰ ÌÚË

:íé÷ñåôä å÷ìçð øåñéàä íòèá

.àéðù øùàë àìà à÷éôñ ÷ôñ íéîëç åøéúä àìã áúë [åè ÷"ñ æð 'éñ î"ãá àáåä ,à ïéã åë ììë] øúéäå øåñéà øôñá

úîçî úøúåî äùàäã 'îâá øàåáîù ,çåúô çúôã àéâåñá .è óã úåáåúëá ïåâë] ,ãçà ïéðòáå ãçà óåâá úå÷éôñä

óåâá ïä úå÷éôñä éðùã ,ñðåàá äìòáð éìåà ïéñåøéàä éøçà ì"úàå ,íäéøçà ÷ôñ ïéñåøéàä íãå÷ äìòáð ÷ôñ ,ñ"ñ

דרבנן. באיסור אף מרובה בהפסד אף להקל אם צ"ע בתערובת ואחד בגוף א' ספק יהיה הס"ס שאם הפמ"ג כתב .16

מרובה, בהפסד להקל נ] [ס"ק הש"ך שכתב תערובות, ג' ולא תערובות ב' ע"י ס"ס שיהא דבמקרה ושמלה לחם בספר כתב עוד

יהא תערובותאם ב' של שבציור ונמצא מרובה, בהפסד רק להקל דעתו בדשיל"מ גם שהרי הש"ך, לפי להקל אין דשיל"מ זה

מרובה. הפסד תרי הוי בדשיל"מ

[כך דדינא, ספיקא הוא אם בדשיל"מ דרבנן בספיקא אחרונים הרבה שהקילו מה דלפי דמסתבר כתב [ביאורים] השולחן בדי בספר .17

יש שה"ה מסתבר יא], סי' אב"מ ובשו"ת פב, סי' רע"א ובשו"ת צו, וסי' צ סי' אריה והשאגת תצ"ז סי' באו"ח והפמ"ג הפר"ח כתבו

דדינא. ספיקא הם הספיקות שני אם בדשיל"מ בס"ס להקל

כה]. דף ב שער ד בית הארוך הבית [תורת וברשב"א ואחרת], ד"ה ג: דף [ביצה בתוס' מובאת ר"ת שיטת .18

ביצה לגבי ג:] דף [ביצה הברייתא בביאור המחלוקת שיסוד שהבאנו בדשיל"מ] ס"ס בנידון [ס"ח לעיל עיין .19

ביצה על אלא ביצה ספק על קאי לא נתערבה דמש"כ סובר דר"ת בטילה, אינה נתערבה ואם אסורה, דספיקה ביו"ט שנולדה

ספיקא, על דקאי כר"י המפרשים ראשונים כמה דעת שהבאנו [ועיי"ש ספיקה. על דקאי סובר ור"י ביו"ט, שנולדה שידוע

בדשיל"מ]. מתיר ס"ס שאין דס"ל משום אלא וכו' בגוף אחד ספק שאסר מטעמיה ולא

כשהיא אף ברוב החתיכה בטילה התורה שמן דכיון שהקשו דיש שהביא כתוב] ומצאתי ד"ה סכ"א נז [סי' בב"י עיין .20

ותירץ לקולא. דרבנן דספיקא נימא ספק אלא ודאי איסורה אין כאשר א"כ זו, תערובת אסרו מדרבנן ורק בודאי, אסורה

דרבנן. להיות אח"כ נתגלגל כאשר אף בו מחמרינן לכן בדאורייתא הוא הספק ששורש דכיון טו] ס"ק נז [סי' הד"מ
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úå÷éôñä éðù ïéà úáåøòúá éðù ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ùéùë ìáà ,[ììë øåñéà ïàë ùé íà íä úå÷éôñä éðùå ,äùàä

,úáåøòúä úîçî àåä éðùä ÷ôñäå ,ììë øåñéà äá ùé íà äëéúçä óåâá àåä ïåùàøä ÷ôñäã ,ãçà ïéðòáå ãçà óåâá

.øåñéàä ø÷éò ìò ÷ôñ óéñåî éðùä ÷ôñä ïéà êà ,äáøòúðù äëéúçä äðéà åðéðôìù åæ äëéúçù øùôàã

íùù íåùî åðééä ,úåáåøòú éúùá [ç óéòñ ìéòì íéàáåîä íéðåùàø äîë úñøéâì .ãò óã] íéçáæ 'îâá åøéúäù äîå

.úáåøòú úîçî àåä ïåùàøä ÷ôñä íâã ,ãçà ïéðòî úå÷éôñä 'á åéä

äñ"ñ éììëá ç"øôä è÷ð ïëå ,øúéäå øåñéàä ìù äæ íòèë ø÷éòì åè÷ð [à úåà ñ"ñ éììë] ê"ùäå [áé ÷"ñ] æ"è

[åî ÷"ñ]

.áàåä 'åëå óåâá ãçà ÷ôñá øåñéàä íòèù åè÷ðù òîùî [äöéáá] ï"øäîå [á øòù ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøäî

ë"çàå äôéøè àéä íà äëéúçá ÷ôñ ãìåð äìéçúá àìà ,ãçéá åãìåð àì úå÷éôñä éðùù ïåéëã åðééäå ,àðéã í÷ã íåùî

,ñ"ñ ìù øúéä äæá ïéà [äáøòúðù éðôì ÷ôñä òãåð äéä íà] úå÷éôñä ïéá ãéøôäì êééù äéäå ,äëéúçä äáøòúð

à"ç] òåøæ øåàä íâ .áøòúðù éàãå øåñéàë äæ éøä áøòúð øùàë äúòîå ,åäåðøñà ïåùàøä ÷ôñä ãìåðù äòùîã

[ä ÷"ñ àø 'éñ úåäâä] ÷"îñäå [ëú 'éñäòùî äëéúçä äøñàð øáëã ,àðéã í÷ã íåùî àåä øåñéàä ùøåùù åè÷ð

.ïåùàøä ÷ôñä äá ãìåðù21

ïéàù åà ,äøñàð øáëã ïðéøîà äëéúçä äáøòúðù íãå÷ ïåùàøä ÷ôñä òãåð øùàë à÷åã íàä ,åæ àøáñá íé÷ñåôä å÷ìçð íðîà

ú÷åìçî øàåáúå ,íäéðéá ãéøôäì øùôà äéäå íéáìù éðùá úå÷éôñä éðù åãìåðù ,íéøáãä úåàéöîá àìà ÷ôñä úòéãéá éåìú øáãä

.[äæ óéòñ] ïìäì åæ

äìôðù äòùîã åøîà àìå ,úøçà úáåøòúì úáåøòúä ïî ìôðå äáøòúðù æ"ò ìù úòáèá [.ãò óã] íéçáæ 'îâá åøéúäù äîå

äðåùàøä úáåøòúäù ïåéëã [íù à"äåúá à"áùøäå ,ã"ò áð óã â"îñ] íéðåùàøä åáúë ,øåñéàì àðéã í÷ äðåùàøä úáåøòúì

.úåáåøòú ['âá åà] 'áá åøéúäå äæá åøéîçä àì äøåúä ïî úøúåî22

‰ÎÏ‰Ïäåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá íðîà ,ä"åàä ìù íòèä úà ø÷éòì åè÷ð [à ÷"ñ ñ"ñ éììë] ê"ùäå [ãé ÷"ñ] æ"èä :

.óåñáì úå÷éôñä 'á åòãåðùë øéúäå ,àðéã í÷ ìù éðùä íòèä ìò íâ íù ê"ùä êîñ

„ÁÈ· ˙Â˜ÈÙÒ‰ È�˘ ÂÚ„Â�˘Î

÷ôñä øùàë ÷ø øîàð 'åëå óåâá 'à ÷ôñá é"ø ìù øåñéàäù áúëù ë"î íùá àéáä [áåúë éúàöî ä"ã à"ëñ æð 'éñ] é"áä

äáøòúð øáëù óåñáì ãò ÷ôñä òãåð àì íà êà ,éàãå øåñéàë äùòðå äëéúçä äøñàðã ,äëéúçä äáøòúðù íãå÷ òãåð ïåùàøä

.[ä ÷"ñ àø 'éñ] ÷"îñ úäâäáå [æú 'éñ à"ç] æ"åàá àúéà ïëù áúëå .ñ"ñ ïéãî øéúî é"ø íâ ,äëéúçä

'áá úå÷éôñ 'á éåäã íåùî àåä 'åëå óåâá 'à ÷ôñ ìù øåñéàä íòèã ä"åàä ïåùì úà àéáäå ,äæ ìò ÷ìçð [åè ÷"ñ íù] î"ãäå

כתוב. מצאתי בשם כא] סעי' נז [סי' בב"י הובאו סמ"ק והגהות האו"ז .21

בגוף א' דספק דאיסורא לאיסור אחר טעם דבריו בתחילת כתב כה.] כד:- דף ב שער ד [בית הבית בבדק הרא"ה .22

מכח להתיר יש אחד ספק שלגבי פתוח, דפתח בסוגיא [כגון התורה מן מותר הראשון שהספק באופן אלא ס"ס חכמים התירו דלא וכו',

א"נ טריפה, בספק כגון מהתורה אסור הראשון הספק כאשר משא"כ נוסף, ספק נצטרף אם שרינן נאסר מדרבנן שרק דכיון היתר], חזקת

השני בטעם שכוונתו ואפשר אחר, טעם הרא"ה כתב זה ואחרי ס"ס. התירו לא מדרבנן שבזה דרבה, הכנה משום שאיסורה שנולדה בביצה

עיקר. שזה הרא"ה ע"ז וכתב לעיל, שהובא האו"ה סברת כעין
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.øúéä ïàë ïéà óåñáì ÷ø ÷ôñä òãåð íà íâ ë"àå ,íéôåâ 'ááå íéðééðò

.äæá ì÷éäù [æì 'éñ] ïéîéðá úàùî øôñ ìò ÷ìçå ,[âé ÷"ñ] æ"èä áúë î"ãä éøáãëå

ÎÏ‰Ï‰úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá äæá ì÷äì áúë [à ÷"ñ äøö÷á ñ"ñ éììë] ê"ùäå ,äæá ì÷äì ïéàã åáúë ç"øôäå æ"èä :

úàùîäë ì÷äì êîåñäù áúë [äë úåà âî ììë] á÷òé úçðîäå .ãçàë úáåøòúä ìë àìå íééðù íééðù ìëàéù ãáìáå äåöî

.ãéñôä àì ïéîéðá

Ô�·¯„ ˜ÙÒ ‡Â‰Â 'ÂÎÂ ÛÂ‚· „Á‡ ˜ÙÒ

ïéøéúî ïéàù ïôåàá éøééîå] .é"ø éôì óà ,ë"çà áøòúð íà øéúäì ùé ïðáøã ÷ôñ àåä ïåùàøä ÷ôñä íàù øàåáî à"îøä éøáãá

.[áøòúðù íãå÷ óà øúåî æ"ä ë"ìàù ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéãî ú÷ôåñîä äëéúçä úà

â"äëáù åà [ïéôåâ 'ááå íéðééðò 'áá úå÷éôñä 'á ååä ñ"åñã] ïðáøãá íâ øéîçî íà ,ò"åùä úòãá ÷ôúñäù [áñ ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

.øéúé íâ23

åì ùéù øáã éåäã íåùî àåä äáøòúðù è"åéá äãìåðù äöéá ÷ôñá åøéîçäù äîã ì"ö à"îøä úòãìã [ë"ä÷ð] ê"ùä áúëå

.ïéøéúî

ììë] íãà úîëçä ÷ñô ïëå .ïðáøãá ì÷éä [æéå æè úåà ñ"ñ éììë] ê"ùäå ,ïðáøãá íâ åøéîçä [åî ÷"ñ] ç"øôäå [áé ÷"ñ] æ"èäå

.[á"ëñ áñ

.[î"ìéùã àéä äöéáù óà] ,äáøòúðù äöéá ÷ôñá ãñôä íå÷îá ì÷äì áúëù [ä ÷"ñ âé÷ú 'éñ] á"ðùîá ïééòå

„ÁÈ· ÂÚ„Â� ‡Ï Í‡ ‰ÎÈ˙Á‰ ÛÂ‚· ˙Â˜ÈÙÒ‰ È�˘ ¯˘‡Î

äìéçúî ãçà ÷ôñ òãåð íàù òîùîå ,ñ"ñ ïéãî äúåà ïéøéúî ãçé åòãåðå äëéúçä óåâá íä úå÷éôñä éðù øùàëã à"îøä áúë

.[á ïéã äë ììë] ä"åà úäâäá áúë ïëå .à÷éôñ ÷ôñ øéúäì ïéà éðùä ÷ôñä ãìåð ë"çàå

àì åú ,àøîåçì àúééøåàã à÷éôñ ïéãë åá åðøñàå ïåùàøä ÷ôñä ãìåðù äòùîã ,àðéã í÷ ïðéøîàã íåùî àåä à"îøä ìù åîòè

.øéúäì éðùä ÷ôñä éðäî

åìé÷ä úåáåøòúáù ì"ö ,ãçéá åãìåð àì úå÷éôñäù óà íéðåùàø äîë åøéúä úåáåøòú éúù çëî íä úå÷éôñä éðù øùàëù óàå]

.[ïðáøãî ïäù ïåéë éôè

óñåð ÷ôñ äá ãìåðå äôéøè àéä íà ÷ôñ äá ùéù äëéúç ïåâë ,ãçé åãìåð àìù úå÷éôñ 'áì àîâåã [ãé ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

.äìéëàî äìñôð éìåà24

יז] אות ס"ס [כללי בש"ך להלן ונתפרש עכו"ם, גבינת בספיקות מקילין שאין דרבנן לאיסור דוגמא הש"ך ונקט .23

.24ïåéò úôñåú

עליהם שיש פירות כגון ספק, מידי מוציא דספק שמבואר ט:] דף [פסחים מהגמ' שהקשה ס"ס] כללי [תחילת פמ"ג ועיין

אלא אחת בבת באים אינם הספיקות ששני אף הם, דמותרים המעשר מהן ניטל שמא נוסף ספק ויש למעשר נטבלו אם ספק

השני הספק הנ"ל בסוגיא ב. אחת. בבת נודעו הספיקות ששני דמיירי י"ל א. תירוצים: שני הפמ"ג וכתב שלבים. בשני

ואם]. ד"ה [שם בתוס' כמבואר לודאי, קרוב שהוא ספיקות משאר עדיף הפירות] נתעשרו [אם
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.ñ"ñ éììëá ïî÷ì åøàåáé øøáì øùôàù íå÷îá ñ"ñå ,ä÷æç íå÷îá à÷éôñ ÷ôñ éðéã

‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ ÈÏÏÎ
à÷éôñ ìù ïéãä éììë úà íâ ê"ùä áúë åìà íéììëì êùîäáå ,à÷éôñ ÷ôñ ìù øúéää éììë úà áåúëì êéøàä [âñ ÷"ñ] ê"ùä

.àìå÷ì ïðáøã

é"ø úèéùë ïðéè÷ðã [è óéòñ úìéçú] øàáúðù ,úåáåøòúá ãçà ÷ôñå áåøá ãçà ÷ôñ éðéãá ÷ñåò ñ"ñ éììë ìù ïåùàøä óéòñä

øúéä ùé úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñá íâ äøåúä ïîã ,ïðáøãî àåä äæ ïéãù åðøàéáù ù"ééòå ,ñ"ñã øúéä äæá ïéàù

.ñ"ñ ìù

åðééäå ,ì"ðä é"ø úèéùî íéòáåð íä øùàå ,ä"åà øôñá áúëù íéôñåð íéììëá íé÷ñåò [ã ÷"ñ ãò á ÷"ñ] íéàáä íéôéòñä

ïéðòá íðéàå ãçà óåâá íðéà úå÷éôñä éðùù íåùî àåä úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñá ïåøñçäù è÷ð ä"åàäù êåúîã

ñ"ñ ìù íéôñåð íéøåéö ä"åàä ùãéç àìéîî ,â"äëá ñ"ñ ìò åëîñ àì ïðáøãîù [è óéòñ úìéçú] ìéòì åðàáäù éôëå ,ãçà

.äæ ïåøñç ùé íäá íâù

,ì"ðëå ïðáøãá úåøáñ ïáåø øùà úå÷ã úåøáñá [é ÷"ñ ãò] íéàáä íéôéòñá åìàä íéðéãä é÷åìéç úà øàáì êéøàä ê"ùäå

ïìäìå ,ê"ùä áúëù úåøáñá ãàî åù÷úð íâå ì"ðä íéðéãä é÷åìéçî äîë ìò äåîúì åáúëå ,íéøáãäî ÷ìçá åù÷úð íéðåøçàäå

.ì"ðä íéðåøçàäå ê"ùä éøáã éø÷éò åàáåé

‡ ˜"Ò Ò"Ò ÈÏÏÎ Í"˘

íåùî úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ øåñàì ïðéè÷ð ïéãä ø÷éòîù åðééäå ,[è óéòñ] ìéòì åàáåä ê"ùáù íéøáãä éø÷éò

.[ãçà ïéðòáå ãçà óåâá úå÷éôñä ïéàù] ä"åàä áúëù íéîòèä

,ãçé úå÷éôñä 'á åãìåðù åà ,áøòúä ë"çàå ïåùàøä ÷ôñä òãåð äìéçúî íà î"÷ôð ïéà åìà íéîòè úîçî àåä øåñéàäù ïåéëå

åðééäå] .ãçé úå÷éôñä åòãåð íà ì÷éäù ïéîéðá úàùîä úøáñ ìò êåîñì ê"ùä ì÷éä äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá íðîà

ïåùàøä ÷ôñä øñàð øáëã ,àðéã í÷ã íåùî àåä úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñá øåñéàä íòè ø÷éòù è÷ð á"îäù

.[òãåð àìùë àìå àðéã í÷ã ïðéøîà æà ïåùàøä ÷ôñä òãåð íà ÷øã øáåñ íâå ,áøòúðù íãå÷

.ãéñôä àì äáåøî ãñôä àìá óà ïéîéðá úàùîä ìù åøéúéä ìò êîåñäã áúë [ä úåà] íéîìùä úøåúäå

· ˜"Ò

äòùá äúôéì÷á äøåîâ äúéä øáë äöéáä íà ÷ôñ ùéå ,äöéá äðîî äãìåð äæ òøåàîì êåîñáå ,úåôéøè ÷ôñ äá òøéàù úìåâðøú

,[äøåúäî äøåñàå] úåôéøèä ÷ôñ òøéàù äòùá äúôéì÷á äøîâð àì ïééãòù åà ,[äøåúä ïî äøñàð àìå] úåôéøè ÷ôñä òøéàù

.ñ"ñ íòèî äì ïðéøù àìå äøåñà äöéáäù ä"åàä íùá ê"ùä áúë25

בקליפתה גמורה שהיתה ביצה על גם גזרו חכמים מ"מ תורה, איסור ואין ס"ס כאן דיש את"ל דאף לשאול ואין .25

שבעלמא ואף טריפה, ודאי אינה התרנגולת שהרי דרבנן, ספק מדין מקילינן זה ספק דלגבי התרנגולת, שנטרפה בזמן

והביצה שהתרנגולת דכיון לדרבנן, שנתגלגל ספק בגדר אינו דביצה זה נידון לדרבנן, שנתגלגל דאורייתא ספק אסרינן

באופן זה ספק נולד דמתחילה אמרינן טריפות, ספק בתרנגולת כשנולד לכן נפרדים, גופים שני הם בקליפתה שנגמרה

[כללי בפמ"ג מבואר כך דרבנן. ספק הוי הביצה ולגבי דאורייתא ספק הוי התרנגולת שלגבי הגופים, שני לגבי שונה

הפר"ח]. בשם ב אות ס"ס
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àîù ÷ôñäå ,äöéáá ÷ôñ àåä äúôéì÷á äöéáä äøîâð àîù ÷ôñäã ,ãçà óåâá íðéà úå÷éôñä éðùù íåùî àåä øåñéàä íòè

÷ôñë äæä ÷ôñä úà íéðã åðà ïéà åæä úìåâðøúäî äãìåð äöéáäù òåãéù ïåéëã] ,úìåâðøúá ÷ôñ àåä äôéøè úìåâðøúä ïéà

,[úìåâðøúá ÷ôñë àìà äöéáá26.ïéôåâ éðùá úå÷éôñäù äæ ïôåàá ñ"ñá ïéìé÷î ïéàå27

íéôåâ éðùá íä úå÷éôñäù íåùî àåä øåñéàä íòè íù íâã ,úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ïðéøñàã àäî ãîìð äæ ïéã

,ïðáøãî àåä ä"åàä áúëù äæ ïéã ð"ä ,ïðáøãî àåä úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ øåñéàù ìéòì øàáúðù ïåéëå .íéãøôð

.àéìòî ñ"ñ éåä äøåúä ïîã

‚ ˜"Ò

àéä éøä óìàá äöéáä äáøòúð íà óà ïëì [äöéáá äøîâð ÷ôñ ,äôøèð ÷ôñ] ì"ðä ñ"ñä úà ïðéøñàù ïåéëã ä"åàä óéñåäå

.úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ïéãë äøåñà28

„ ˜"Ò

òåãé ïéà íâå ,äãìåð úìåâðøú åæéàî òåãé ïéàå øöçá äöéá äàöîðå ,äôéøè éàãå úçàå äøéùë úçà úåìåâðøú éúù äá ùéù øöç

.ïéôåâ éðùá ñ"ñ äæ íâã ,ñ"ñ úîçî øúéä äæá ïéàù ä"åàä áúë ,úåôéøèä äòøéàù äòùá äúôéì÷á äøåîâ äúéä äöéáä íà

:íéðôåà éðùá øééöì øùôà äæ ïéã

åáøòúð øáë ïîöò úåìåâðøúäù äø÷îá [á .äôéøèä åæéàå äøéùëä ïäî åæéà òåãéå ,úåáøåòî ïðéà øöçáù úåìåâðøúäù äø÷îá [à

.äøéùëä àéä åæéà òåãé ïéàå

ïéá íéøåéöä éðùá øîàð øúéäå øåñéà øôñáù ì"ðä ïéãäù è÷ðù òîùîå ,"'åëå åæá åæ úåìåâðøúä åáøòúðù â"òàå" áúë ê"ùáå

.[ïëå ä"ã ã ÷"ñ êåøàä] ê"ùá òîùî ïëå ,åáøòúð àìù ïéáå úåìåâðøúä åáøòúðù

øéúäì ùé ,åáøòúð àì úåìåâðøúäù ïôåàáã åù÷ä [êåøàä ñ"ñ éììë ê"ùì åéúåäâäá] à"òøå [æ"éôìå ä"ã ã ÷"ñ ã"ù] â"îôä

.[äãìåð úìåâðøú åæéàî òåãé àì éøäù] äîöò äöéáá íä úå÷éôñä éðùù øîåì ùéã íåùî äöéáä úà

ïðéðééã ,äôéøè ïäî úçà øùà ãçá ãç úáåøòú ïàë ùéù ïåéëã ,øåñàì à"òøå â"îôä íéîéëñî åáøòúð úåìåâðøúäù ïôåàá íðîà

.[úåìåâðøúä åáøòúð àìùá øéúäì íéëñî ê"ùä íâù ÷åçãì ïãù â"îôá ïééòå] .ñ"ñ àëéì åúå ,øåñéà éàãå àéä åìéàë úìåâðøú ìë

‰ ˜"Ò

äøîâð àìù òåãé íðîà] äãìåð úìåâðøú åæéàî òåãé ïéàå äöéá äàöîðå ,äôéøè ÷ôñ äéðùäå äøéùë úçàä ,øöçá úåìåâðøú 'á

דעת בחוות נמצאת בתרנגולת, כספק רק בביצה כספק לה דיינינן לא הביצה נולדה תרנגולת מאיזו ידוע דכאשר שכתבנו זו סברא .26

ד].[כל ס"ק ב [סי' מילואים באבני וכן ה] ס"ק ס"ס לי

קפדינן לא מדרבנן רק אסור הראשון הספק שכאשר והיינו וכו', בגוף אחד בספק שמקילין [ס"ט] הרמ"א כתב דרבנן איסור לגבי והנה .27

[אם הראשון שהספק כיון להקל, מקום אין דידן שבנידון ט] [אות השלמים והתורת ד] ס"ק הארוך ס"ס [כללי הש"ך כתב ולכן גופי, בתרי

התורה. מן אסור טריפה] התרנגולת

דמה כשנתערב, בו שרינן לא מ"מ מדרבנן, רק מהתורה אסור אינו זה שס"ס לעיל שנתבאר מה לפי דאף י] [ס"ק יהודה היד וכתב .28

כתב וכבר בדאורייתא. הוא הספק שעיקר זה בציור ולא מדרבנן, שעיקרן העכו"ם גבינות כגון היינו שנתערב דרבנן ספק הרמ"א שהתיר

ד]. אות ס"ס כללי [ש"ד הפמ"ג כעי"ז
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úìåâðøúäî äãìåð ÷ôñ ,ñ"ñ íòèî úøúåî äöéáäù ä"åàä áúë ,[úåôéøèä ÷ôñ ìù òøåàîä òøéàù ïîæá äúôéì÷á äöéáä

.äøéùë àéää úìåâðøúä éìåà ,äéðùä úìåâðøúäî äãìåðù ì"úà óàå ,äøéùëä

[á .äôéøè ÷ôñ åæéàå äøéùëä ïäî åæéà òåãéå úåáøåòî ïðéà úåìåâðøúä éúùù äø÷îá [à :íéðôåà éðùá åøééöì øùôà äæ ïéã íâ

.äøéùëä àéä åæéà òåãé ïéàå úåìåâðøúä åáøòúðù äø÷îá

:íé÷ñåôä äæ ïéãá å÷ìçðå

.ààìù ïôåàáã ,åáøòúð àìù ïôåàá àìå äöéáä úà ïéøéúî åáøòúð úåìåâðøúäù ïôåàá ÷øù è÷ð [ã ÷"ñ] ê"ùä

øîåì øùôà éà àìéîîå ,øåñéàì äðéã òøëåäå àúééøåàã ÷ôñ æ"ä ,äîöò éðôá úãîåò ú÷ôåñîä úìåâðøúäå åáøòúð

øáëù øîåì à"à åáøòúðá ë"àùî ,øåñéàì äðéã ÷ñôð øáë éøäù ,"äøéùë àéä àîù äðîî äãìåð äöéáäù ì"úàå"

.[ñ"ñ úìåâðøú ìëá ùé äøåúä ïîã] äøåúäî øåñà ÷ôñä ïéàå ãçá ãç úáøåòî àéä éøäù äøñàð29

.áãç ìù úáåøòú ïàë ùéù ïåéë ,äöéáä úà øéúäì ïéà úåìåâðøúä åáøòúð íàù ,ê"ùä éøáãî êôéäá áúë ç"øôä

ïðéøñà ïðáøã øåñéàá óàù ,ãçá ãç úáåøòúá àîìòá íéè÷åð åðàù åîëå] ,øåñéà ìù åôåâë ãçà ìë éåäå ãçá

.[åæ úáåøòú30åãìåð äöéáä éáâìù ,äöéáä úà øéúäì øùôà ïëìå ,ãçá ãç úáåøòú ïàë ïéà åáøòúð àìá ë"àùî

.úìåâðøúä äøñàð øáëã ïðéøîà àìå ãçé úå÷éôñä éðù31

Â ˜"Ò

,úøçà úìåâðøúî äãìåð úçà ìëù òåãéå íéöéá éúù äá åàöîðå ,äôéøè ÷ôñ äéðùäå äøéùë úçàä úåìåâðøú éúù äá ùéù øöç

÷ôñ ïàë ùé éøäù] ò"åëì äøåñà åæ úáåøòúå ,äôéøè ÷ôñ àéä ïäî úçàä øùà ãçá ãç úáåøòú ùé ïîöò íéöéááù àöîð

.[ãçá ãç àìå ,áåøá áøòúð ÷ôñùë àìà øéúä àìù ú"øì óà øåñà äæå ,ãçá ãç úåáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà

מאיזו להסתפק מתחילים שאנו הוא דבריו ותורף הביצה, היתר טעם את לבאר הש"ך האריך הארוכים ס"ס בכללי .29

מהתרנגולת אלא מהכשירה נולדה לא שמא ולומר להחמיר בא אתה ואם מהכשירה, נולדה שמא זו, ביצה נולדה תרנגולת

התרנגולת של האפשרות שהובאה מה שהרי גופים, בשני ס"ס של חסרון בזה שאין הש"ך והוסיף טריפה. היא אין שמא האחרת,

רק הכשירה מתרנגולת היא אין שמא לחומרא, הובא הדבר אלא לקולא, ספק כתוספת הובא לא אחר] גוף [שהיא השנייה

ובכה"ג ספק, אלא איסור ודאי אינו גוף אותו אחר, לגוף ולחוש להחמיר שבאת כמה עד לומר אנו רשאים ובזה מהמסופקת,

גופי. מתרי ס"ס של חסרון אין

גופי, בתרי הוא שהספק משום אסרינן שבזה בתערובת, אחד וספק בגוף אחד ספק דאסרינן להא דומה זה שאין הש"ך והוסיף

מעורב שבתוכה תערובת לפנינו יש שהרי איסור, כאן אין שמא ולומר התערובת של מהספק הס"ס את להתחיל א"א דהתם

ולומר להקל באים כשאנו ומעתה טריפה, אינה שמא ואמרינן טריפה], ספק [כגון בגוף מהספק להסתפק להתחיל כרחינו ועל איסור, ספק

אמרינן. לא וזה גופי, בתרי בס"ס קולא לחדש בא אתה א"כ אחרת, חתיכה אלא המסופקת החתיכה זו אין אולי טריפה, ואת"ל

שנתערבה, קודם התרנגולת על נודע שהספק באופן אף הביצה את מתירים דאנו ו] אות הארוך ס"ס [כללי הש"ך הוסיף עוד

בה נולדו לעולם כשבאה מיד אלא מעולם טריפות ספק נולד לא ובה הביצה, על אלא התרנגולת על דנים אנו אין שהרי

יחד. הספיקות שני

דמן30. מדרבנן רק [והוא איסור של כגופו חד כל חשבינן בחד חד שתערובת [תוה"א] הרשב"א שכתב שהחידוש סובר שהש"ך ואפשר

איסור. ספק כשנתערב ולא ודאי איסור נתערב כאשר רק נאמר חד] בכל גמור ספק הוי התורה

נתערבו.31. בלא רק להתיר הפר"ח דעת אך נתערבו, בלא בין בנתערבו בין גווני בכל התיר שהאו"ה שכתב בפר"ח עיי"ש

אם ספק ויש טריפה ספק שהיא אחת בתרנגולת והש"ך האו"ה אסרו למה דא"כ הפר"ח על הקשה ד] ס"ק [ש"ד הפמ"ג והנה

נולדה תרנגולת מאיזו שידעו כיון דהתם י"ל ולכאורה כאחת. הספיקות נולדו שבביצה נימא גופי, תרי דהוי בשוה נגמרה

הספק. נולד שממנה בתרנגולת אלא בביצה הספק את דנים אין הביצה,
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Ê ˜"Ò

äàöîðå ,äøéùë úøëåîä àéä åæéà òåãé ïéàå úåéåðçä åáøòúðå ,äôéøè ÷ôñ úøëåî äéðùäå øùë øùá úøëåî úçàä ,úåéåðç éúù

øùáä àîù úøçàä úåðçäî ì"úàå ,äøéùëä úåðçäî äùøô ÷ôñ ,ñ"ñ íòèî úøúåî äëéúçäù ê"ùä áúë ,÷åùá øùá úëéúç

.[ä ÷"ñ] ìéòìã úåìåâðøú éúùì ê"ùä úàæ äîéãå .øùë äáù

øåîâ ñ"ñ æ"äå ,úçàë úå÷éôñä éðù åéùëò åãìåð äùãçúðù äëéúçä éáâì î"î ,úåðçá ÷ôñä òãåð øáëù óàã ê"ùä óéñåäå

.ãçà óåâá

äöéáá íâ ê"ùä úòãá øîåì â"îôä ïã ïëù (ä ÷"ñ) ìéòì äàøå ,øúéä äæá ïéà úåáøåòî ïðéà úåéåðçä íàù ê"ùá òîùîå]

.[úåìåâðøú éúù éðôì äàöîðù

åáøòúðá øéúäì ïéà àëä ä"ä äøåàëì ,øéúäì íå÷î ïéà ãçá ãç úåìåâðøúä åáøòúðáù [ä ÷"ñ] ìéòì àáåäù ç"øôä éôì äðäå

.úåéåðçä

,ïåéò úôñåúá øàåáîëå ,ê"ùä ìò úåù÷äì åáøä [æ úåà íéøåàéá] ã"ååçä ïëå [ê"ùäì íéëåøàä íéììëä ìò åéúåäâäá] à"òø32

.ê"ùäë äæá ì÷äì ïéàù ã"ååçä áúë ïëìå

Á ˜"Ò

åðéã ,[úøçà úåðçî äàá äëéúç ìëù òåãéå] úåëéúç éúù ïäéðôì åàöîðå äôéøè ÷ôñ úçàäå äøéùë úçàä úåéåðç 'á ùé íà

.øåñà æ"äå íéöéá 'áå úåìåâðøú 'áá [å ÷"ñ] ìéòìãë

Ë ˜"Ò

ê"ùä øàéáå .úåøåñà úåëéúçä î"î ,úçà äëéúç àìà åðéðôì ïéà åéùëòå úåëéúçäî úçà äãáàðù ïôåàá óàã ê"ùä óéñåäå

äëéúç àîù ,äæ çñåðá ÷ôñä úøåö äòá÷ð ë"à úåëéúç 'á ìù úáåøòú ïàë äúéäù ïåéëã ,[è úåà íéëåøàä åéììë] åîòè úà

.32ïåéò úôñåú

את אסרינן האלה, מהחתיכות אחת ופרשה היתר חתיכות ברוב שנתערבה טריפה ספק שהיא בחתיכה דהא הש"ך על תמה רע"א בהגהת

בחתיכה שיש אמרינן ולא דרבנן, רק דאורייתא קבוע זה שאין אף הקבוע, מן יקח שמא גזירה בהגה] ו [סעי' לעיל כמבואר החתיכה

התערובת. ממקום פרשה כשהחתיכה אף וזה מותרת, שהיא אפשר הא טריפה הספק שהיא ואת"ל מהכשירות, היא אם ספק ס"ס,

ס"ק [לעיל דלהש"ך טפי, חמירא היא אשר חנויות בתערובת בנ"ד להתיר יתכן ואיך י], דין הארוכים בכלליו [להלן זה דין הש"ך והביא

ז]. ס"ק [ביאורים החוו"ד גם תמה וכן דאורייתא, קבוע הוי יד]

דפריש כל דאמרינן כשרות, חנויות רוב כשיש רק שייכת מחנות שפרשה חתיכה של הקולא כל דהא דעת החוות תמה עוד

שאין החוו"ד וסיים עצמן. בחנויות כספק היא בחתיכה הספק הרי רוב כאן ואין חנויות שתי רק כשיש אך פריש, מרובא

אלו. קושיות ליישב שלם ששכלו במי אלא היתר בזה להורות

והיינו מהתרנגולת, שנולדה לביצה מהחנות שפרשה החתיכה את שדימה בזה הוא ההיתר שיסוד מבואר הש"ך מדברי [ולכאורה

אחרי אך החתיכה, יוצאת שממנו מקור בגדר הן עצמושהחנויות בפני ספק בו ויש נפרד גוף היא הרי החתיכה שיצאה

מהמסופקת ואם כשירה, היא הרי הכשירה מהחנות פרשה שאם בחנות, הוא החתיכה של דינה ושורש בחנויות, הספק מלבד

בהם להסתפק גופים שני אין דהתם מתערובת, שפרשה לחתיכה דומה זה אין ולכן בפ"ע, כגוף נידונת החתיכה מ"מ אך ספק, היא הרי

לדמות אין ולכן בפ"ע, נידונת דהיא כשר, ממקום פרשה שמא להסתפק מקום אין פרשה חתיכה וכאשר הספיקות, הן הן החתיכות אלא

זה]. חילוק הביאו לא והחוו"ד ורע"א מחנות. שפרשה לחתיכה מתערובת שפרשה חתיכה
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éðùá úå÷éôñ íä åìàå ,øåñà åðéà àîù øåñéà ÷ôñä àéäù ì"úàå ,ãáàð øåñéà ÷ôñäå ïàë äéäù øåñéà ÷ôñä äðéà åðéðôìù åæ

.íéðéðò éðùáå íéôåâ

.úçà äëéúç ÷ø åðéðôì ùé åìàë æ"ä äëéúçä äãáàðù íåùîã äæá ì÷äì øáñ [çé ÷"ñ] íéîìùä úøåúäå

È ˜"Ò

:[àé ïéã åë ììë] ä"åàä íùá úåëìä éúù äæ ÷"ñá áúåë ê"ùä

.à.íéøåñà íäéðù ,ãçá ãç áøòúðå úáåøòúäî ãçà ìôðå ,áåøá áøòúðù øåñéà ÷ôñ

óåâá ãçà ÷ôñ ïéãî åðééäå] øåñà íäî ãçà ìë äéä äðåùàøä úáåøòúáù êåúîã [íéëåøàä íéììë] ê"ùä øàáîå

äøéæâ íåùîã] ,úáåøòúäî ÷ìçë åðéã åîöò éðôá ãîåò àåäå ùøô íäî ãçà øùàë ä"ä ë"à ,[úáåøòúá ãçà ÷ôñå

éøä áåøá áøòúðå øæç àìù ìë î"î ãçá ãç áøòúðù óàå ,[úáåøòúá àöîðë åúåà íéðã åðà òåá÷ä ïî àöî àîù

.úáåøòúä ïî ùøô àåäù ãçàå ãçà ìë ìò òåãé åìéàë äæ33

.áúèéìô ìèáì éãë øåòéù äøéã÷á ïéàù òåãéå ,äøéã÷ì íäî ãçà ìôð ë"çàå øúéä úåëéúç áåøá áøòúðù øåñéà ÷ôñ

.[øåâàä íùá] ñ"ñ íåùî íéøéúî ,äøéã÷ä úåçìî äëéúçä34

äëéúç àìà] ììë øåñéà åëåúì ìôð àì ÷ôñ ,ñ"ñ ïðéøîà äøéã÷áù ìéùáúä éáâìù íåùî íòèä [íéëåøàä íéììë] ê"ùä øàáîå

ãöäî åðìçúäù ïåéë ,éôåâ éøúá ñ"ñ ìù ïåøñç ïàë ïéàå .ììë äøåñà äðéà éìåà ú÷ôåñîä äëéúçä äìôðù ì"úàå ,[øúéä ìù

æ"ò ,éôåâ éøú çëî øåñàì úàáù àöîðå ,àøîåçì àåä ú÷ôåñîä äëéúçä åæ àîù ÷ôñä àáåäù äîå ,ììë øåñéà ïàë ïéàù

.øúåî àåäù øùôà àôåâ êäá äéáå äéðéîã ïðéøîà

íúäã ,ãçá ãç áøòúðå úáåøòúäî ãçà ùøôå áøòúðù øåñéà ÷ôñá ä"åàä ìù íãå÷ä øåéöì äîåã äæ øåéö ïéàù ê"ùä óéñåäå

.äøéã÷ì äìôðù äëéúçá ë"àùî ,úáåøòúä êåúá àåä åìéàë éåä äéúéàã éëéä ìëã åá ïðéøîàå ùáéá ùáé úáåøòú éåä

åàì íéðã åðàù ãçà àöôç ìàë äøéã÷ì ñçééúî ê"ùäù åðééäåìéòì ñçééúäù íùëå ,åëåúì äìôðù äëéúçä úèéìô úîçî åøñ

.ãçéá úå÷éôñä åãìåð äøéã÷áå ,äëéúçä ìò àìå äøéã÷ä ìò íéðã åðàù ,úåðçî äùøôù äëéúçìå úìåâðøúî äãìåðù äöéáì

.äøéã÷äî äëéúçä óåâ úà ÷ìéñù éøééîã â"îôä áúëå35

אחד כל חשיב בחד חד דתערובת הש"ך סובר דכאן הקשו מד] אות הקבוע [שער אדם והבינת ד] ס"ק [ש"ד הפמ"ג .33

ז] וס"ק ה [ס"ק לעיל ואילו החתיכות], ברוב נתערב וגם איסור, ספק רק והוי איסור כאן שאין [אף האיסור כגוף

שם הש"ך על חלק הפר"ח [אמנם האיסור. כגוף מהם אחד כל הש"ך החשיב לא שנתערבו חנויות ושתי תרנגולות שתי לגבי

לעיל]. שהובא כפי

מין שנפל וכגון ס"ס, מחמת התבשיל את שרינן מ"מ התורה מן ביטול שיעור שאין באופן דאף דמשמע הש"ך וכתב .34

נגדו. רוב ואין במינו מין א"נ שישים, ואין מינו בשאינו

חד בטל אינו ולמה חהר"ל, זה ואין חלב בכפית מיירי דהא האגור על שתמה י] ס"ק [ש"ד פמ"ג ועיין .35ֵ◌

כדבר והו"ל שבמנין, דבר אינו פליטתו מ"מ שבמנין דבר שהוא באופן עשוי שהחלב דמיירי את"ל דאף ועוד בתרי.

ליישב הפמ"ג [ודן בטילה. זו פליטה וה"נ בטילה, זו שחתיכה החתיכות מאחת חתיכה ונחתכה בטל, ואינו שנתערב חשוב

חתיכה נפלה ואח"כ בשוגג אחת חתיכה נאכלה ואח"כ בטל, ולא שבמנין דבר והיה בתרי חד נתערב אכן שבתחלה בדוחק

הפליטה]. את לבטל רוב אין דעכשיו לקדירה,
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‡È ˜"Ò

äàùéðå 'â úáî äúåçô åúá ùãé÷ù íãà ïéðòá [éàå ä"ã .è óã úåáåúë] 'ñåúá àåä ñ"ñ åðéà ãçà íùî ñ"ñù ïéãä øå÷î

ñ"ñ ùé éúëàã 'ñåú åù÷äå ,[åéúçú äìòáð éàãåáù ïåéë ñ"ñ äæá ïéàù íù 'îâá øàáúðù] çåúô çúô àöîðå äìãâù øçàì

òîùîå ,àåä ãç ñðåà íùã åöøéúå ,àåä ñðåà äðè÷ éåúéôã äðè÷ äúåéäá äìòáð éìåà ïåöøá ì"úàå ,ïåöøá ÷ôñ ñðåàá ÷ôñ

.ñðåà ìù íé÷åìç íéðôåà 'á ÷ø àìà ,øúéäì íéããö éðù ïàë ïéàù íåùî àåä ñ"ñ äæ ïéàù íòèäù36

.ïðáøãî ÷ø åà äøåúä ïî ïåøñç àåä ãçà íù ìù äæ ïåøñç íà ÷ôúñîù [àé ÷"ñ ã"ù] â"îô á ïééòå3738

·È ˜"Ò

Â¯È·ÁÓ ¯˙ÂÈ ¯È˙Ó ˙Â˜ÈÙÒ‰Ó „Á‡ ¯˘‡ „Á‡ Ì˘Ó Ò"Ò

äúåàá ÷ôñ ùé íâå ,ïåùàø ãìåð éî òåãé ïéàå íéøëæ éðù äãìéù äîäáá ÷ñåòù [ì÷ 'éñ] é"àøäî é÷ñôá àåä íéøáãä øå÷î

åà øåëá äæ ãìå íà ,ãçà íù íä úå÷éôñä éðùù ïåéë ñ"ñ ïàë ïéàù øîåì ìàåùä ïãå .åæä äãéìä íãå÷ äãìé øáë éìåà äîäá

.øåëá åðéàù

אחד שם הוא שכאשר אלא אחד, שם מצד עצמי חסרון שאין לחדש האריכו הספק] [בבית ופלתי הכרתי וכן כ] [ס"ק השלמים התורת .36

להתחיל שצריך כגון המתהפך, ס"ס שא"צ שבמקום ונפק"מ מתהפך. שאינו ס"ס בענין ואילך] יג [ס"ק ש"ך עיין המתהפך, ס"ס זה אין

להחמיר שיש הפמ"ג וכתב כן, סבר לא הש"ך אמנם לדבריהם. ציין והפמ"ג הוא, חד אונס שם של חסרון גם אין אחד, מצד הספיקות את

להחמיר. אם צ"ע מרובה הפסד מקום שלענין והוסיף ס"ס, זה שאין כהש"ך

סה] סי' [תניינא הנוב"י שדעת להחמיר, ס"ס בו שיש דרבנן ספק של במקרה הוא הפמ"ג של זה בספק דנפק"מ השולחן הבדי וכתב .37

משם הם הספיקות שני אך לחומרא ס"ס בו שיש דרבנן ספק יהא דאם שהיקל], ה"ה מקואות הלכות פ"י כהשעה"מ [ודלא בזה להחמיר

בזה. להחמיר יש החמירו רבנן ורק ס"ס הוי התורה מן אם משא"כ ולקולא, דרבנן ספק כשאר ה"ז ס"ס זה אין התורה מן אם אחד,

.38ïåéò úôñåú

ס"ס, משום והטעם חדש, חשש בה ואין מותרת תבואה דסתם הרא"ש שו"ת [בשם שכתב ס"ג] רצג סי' [יו"ד הרמ"א

והקשה מותרת. והתבואה ס"ס וה"ז העומר קודם השרישה אולי זו משנה שהיא ואת"ל שעברה, משנה או זו משנה היא אם ספק

העומר. קודם שהשרישה או שעברה משנה היא אם לי דמה אחד שם הכל דהא הספק] [בבית ופלתי הכרתי

נפק"מ אין וגם אחד עניינם הספיקות כששני אף שלפעמים קל] [סי' מהרא"י פסקי בשם שנביא מה יב] [ס"ק להלן וראה

מי יודעים ואין ונקבה זכר תאומים שילדה בהמה וכגון ס"ס, שפיר ה"ז במציאות לגמרי חלוקים הם אם מ"מ ביניהם,

בין במציאות גבול חילוק כאן שיש דכיון מהרא"י כתב לכן, קודם הבהמה ילדה כבר אולי ספק יש וגם קודם, נולד

שיש שה"ה ואפשר ס"ס. חשיב לכן ראשון, נולד מי וספק מבכרת היא אם לבין כלל, מבכרת ואינה ילדה כבר הבהמה אם

העומר. קודם שהשרישה אלא זו שנה של תבואה לבין כלל, זו לשנה שייכות לה שאין שעברה, שנה של תבואה בין חילוק

אם ספק וגם על לא ספק על ספק יש דאם דרוסה, ספק גבי [ס"ג] נז מסי' סי"א] הספק [בית דעת החוות והקשה

כאן אין נכנס לא הארי שאם כיון אחד, שם של חסרון זה בספק שאין החוו"ד וכתב אחד. שם הכל והוי ס"ס, ה"ז דרס

כעין וזה אחד. משם ס"ס של חסרון אין הריעותא בעיקר ספק וכשיש דרס, ולא נכנס אם משא"כ כלל, טריפות של ריעותא

הנ"ל. המהרא"י מדברי שהבאנו מה
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éðùù àöîð äãìé øáë íàù ,éðùä ÷ôñäî øúåé øéúî ïåùàøä ÷ôñäù ïåéë ãçà íùî ñ"ñ ìù ïåøñç ïàë ïéàã é"àøäî áúëå

.ãçà íù äæ ïéà â"äë ìëå ,øåëá íäî ãçà úøëáî àéä íàå ,øåëá íðéà åãìåðù íééãâä39

ïåùàøä ÷ôñä ïéà äæáù ,äáé÷ðå øëæ åéùëò åãìåð íà óàù ,[áé ÷"ñ íéëåøàä íéììë] ê"ùá åéøáã åàáåäå ,é"àøäî óéñåä ãåò

íåùî àåäù [áé ÷"ñ] â"îôä áúëå ,øéúäì ùé î"î [øåëá ïäî ãçà ð"îîù íéøëæ 'áá åîë äæ ïéàã] ,éðùä ÷ôñäî øúåé øéúî

äîçø úà øèô àì úåãìåäî ãçà óàå ììë äúò äøëéá àìù àöîð äãìé øáë íàù ,úå÷éôñä éðù ïéá úåàéöîá ìåãâ ÷åìéç ùéù

.äúò40

ù"àøäîå [éà ä"ã :çì óã æ"ò] 'ñåúî ê"ùä àéáî ,éðùäî øúåé øéúî ãçàä ÷ôñä øùà ãçà íùî úå÷éôñ éðùì úôñåð àîâåã

,ñ"ñ íåùî àåä øúéääù íéðåùàøä åáúëå ,ïîåé éðá ïðéà í"åëò éìë íúñã [æ-å óéòñ áë÷ 'éñ] ò"åùäîå [çì 'éñ á"ô æ"ò]

,éåâä ìù éìëá åéùëò ìùáúðù ìëàîä úà íâåô àåäù ìëàî åìùéá éìåà ,íåéä åìùéá ì"úàå ,ììë íåéä éìëá åìùéá àì ÷ôñ

íåéä ìùáúð àì íàù ,úå÷éôñä ïéá î"÷ôð ùéå úåéäù àìà ,ìëàîä úà íâåô éìëá òåìáäù íåùî ïéøéúî úå÷éôñä éðù éøäå

.ñ"ñ øéôù áéùç ïëì ,ìëàî ìë íâåô äæ ïéà íåéä ìùáúð íàå ,ìëàî ìë íâåô òåìáä éøä ììë

‚È ˜"Ò

ÍÙ‰˙Ó‰ Ò"Ò

ìéçúäì øùôà íà êà ,íéããöä éðùî ÷ôñä úà ìéçúäì øùôàùë àìà ñ"ñ ìù øúéä ïéàã áúëù øåâàä ïåùì úà àéáî ê"ùä

.êôäúî åðéàù ñ"ñ ìù íéôñåð íéããö åàáåé ïëå ,øåâàä ìù øåéöä àáåé ïìäìå ,ñ"ñ äæ ïéà ãçà ãöî ÷ø

שהוא כיון לאיסור בזה יודה ר"ת ואף בתערובת, אחד וספק בגוף אחד ספק ממש שהוי משום המהרא"י זאת התיר לא למעשה אמנם .39

בגוף אחד ספק שהוא אף להתיר יש ולכן ביחד, נולדו הספיקות דשני שתמה ה] ס"ק שטז [סי' בט"ז ועיין רוב. כאן ואין בחד חד תערובת

יא] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין בכור. מהם שאחד שידוע אף מהגדיים אחד כל מתיר דהס"ס דסתרי, תרתי כאן יש דהא הט"ז תמה ועוד וכו',

לספרו הפמ"ג ציין אמנם דס"ס. היתר בזה שאין שכתבו דקא] ד"ה יא. דף [ב"ק בתוס' שמקורו דסתרי, בתרתי ס"ס של זה נידון שהביא

באיסור דמתירין [ומה סותר. אחד ספק כאשר ולא אהדדי, סותרים הספיקות כששני רק דבריהם כתבו תוס' אולי הסתפק ששם ורדים גינת

ולא השנייה, התערובת של החתיכות כל על חל זה שהיתר אף מתירים ראשונים דהרבה שנייה, לתערובת משם ונפל בתערובת שנתערב

עוד ועיי"ש דסתרי, בתרתי בזה החמירו לא ברוב ביטול יש התורה שמן שכיון דאפשר כתב דסתרי, תרתי של חסרון בזה שיש אמרינן

בזה]. מש"כ בפ"ת

.40ïåéò úôñåú

åøéáçî øúåé øéúîä ÷ôñ ìù øãâä

בים טבע שמא ס"ס לומר ודנו מת, אדם נמצא ואח"כ מצאוהו, ולא לים שנפל באדם דן עגונות בדיני העוסק מג] סי' [אה"ע נוב"י בשו"ת

נפק"מ שיש ואף חי, או מת הוא אם מספקינן דסו"ס אחד, משם ספיקות ב' דהוו הנוב"י וכתב שנמצא. המת זה אולי ליבשה עלה ואת"ל

בין לדינא נפק"מ שיש נקרא זה אין מ"מ ליורשים, שייכות עמו שנמצאה המעות אז זו של בעל הוא המת שאם הספיקות, בין לדינא

נחשבת. אינה חיצונית ונפק"מ נפק"מ, אין האשה היתר דלענין הספקות,

ח' עליו עברו אם ספק ויש שנולד בטלה טו] [סי' מרבבה הדגול מדברי הקשה אבל] ד"ה [ביאורים השולחן בדי ובספר

מרבבה הדגול והוסיף ימים, ח' עליו עברו אולי כלו לא ואת"ל חדשיו לו כלו ספק ס"ס, דיש לומר שדן מהלידה, ימים

גבוה, לקרבן גם כשר הוא הרי ימים ח' עליו עברו שאם הספיקות, בין נפק"מ שיש כיון אחד משם ס"ס נחשב זה שאין

לאכילה. הטלה להיתר קשר לו שאין חיצוני ענין שהיא כיון ס"ס המתירה נפק"מ זו שאין אמרינן לא ואמאי
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ïåéìâ íùá .è óã íù] úöáå÷î äèéùá ïëå [:è óã] úåáåúëá íéðùé 'ñåú àåä êôäúî åðéàù ñ"ñ ìù åæ àøáñì ïåùàøä øå÷îä

.ïåöøá ÷ôñ ñðåàá ÷ôñ é÷áã ì"úàå ,çåúô çúôá é÷á íãà íà ÷ôñ ,ñ"ñ äùòðã åù÷ä [éà ä"ã] 'ñåúù ù"ééò ,['ñåú41åáúëå

ïëìå ,ììë äìòáð àìå ô"ôá é÷á åðéà ÷ôñ ïåöøá ì"úàå ïåöøá ÷ôñ ñðåàá ÷ôñ øîåì êééù àìã ,êôäúî äæ ÷ôñ ïéàã é"åúä

.ñ"ñ äæ ïéàù åáúë42

.ãåîìúá úåîå÷î äáøäá 'ñåú åáúë ïëã áúëù [éúøîàù äîå ä"ã áö÷ 'éñ] ù"áéøä ú"åùá ò"òå

ÍÙ‰˙Ó Â�È‡˘ Ò"Ò ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ‡¯·Ò‰

êôäúî åðéàù ñ"ñ íéøîåà ïéàã àäì íòèäã áúëù [åë÷ 'éñ] åðàôî ò"îø ú"åùî àéáä [ãé 'éñ íéëåøàä ñ"ñ éììë] ê"ùä

.àøîåçì ïðéìæà àúééøåàãá â"äëá ïëìå ,ñ"ñ ïàë ïéàå àñéâ êãéàì ìéæ ,ñ"ñ úåùòìå äæ ãöá ìéçúäì úéæç éàîã íåùî àåä

.àøîåçì 'åàã à÷éôñã íåùî ,øéîçä àúééøåàãá ÷øù ò"îøä éøáãá ïãù ê"ùä ìò ø"îâãä úåäâäá ïééòå43

‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰ Ì‡ ÍÙ‰˙Ó‰ Ò"Ò ÔÈ„

ò"îøä ïåùìá òîùî ïëå] ,äøòäá øàåáîëå ,êôäúî åðéàù ñ"ñ íéøîåà ïéà äøåúä ïîã è÷ðù òîùî [åè ÷"ñ ã"ù] â"îôá

.ïðáøãî àìà åðéàã áúë [øáç à"éøì] ÷çöé úéá øôñáå ,[(åè ÷"ñ) ê"ùá àáåäù (åë÷ 'éñ)

ÍÙ‰˙Ó Â�È‡˘ Ò"Ò ÔÈ„· Í"˘· Â¯Ó‡�˘ ÌÈÏÏÎ

ùáë àöîð íàù [æð 'éñ é"áá åàáåäù :âð óã ïéìåç] åéùåãéçá à"áùøä éøáã úà àéáäù [åè-ãé ÷"ñ] íéëåøàä íéììëá ïééò .à

éøàä ñðëð àì ÷ôñ ,ñ"ñî øéúäì ùéã ,ñðëð àì åà íéùáëä íå÷î ìà ñðëð éøàä íà ÷ôñ ùéå éøà ìù ïøåôö äöåòð åáâáù

øåéöáù áúëå ,êôäúî äæ ÷ôñ ïéàã ê"ùä äù÷äå .ìúåëá êëçúðù äòùá åá äöòðð ïøåôöäå ñøã àì éìåà ñðëð ì"úàå ,ììë

éøàäî íà ÷ôúñäìå ìéçúäì íå÷î ïéàå ,ììë àúåòéø äúéäð àì øãòì ñðëð àì éøàä íà éøäù êôäúîä ñ"ñ êéøö ïéà äæ

ñ"ñ ïðéåùî ãçà ãöî úå÷éôñä úà ìéçúäì øåøá íòè ùéù íå÷îá ïëìå ,ñðëð éøàäù åðòãéù íãå÷ ìúåëäî åà ïøåôéöä äàá

.êôäúî åðéàùë óà44

כתובתה. מפסדת אינה דבאונס ברצון, או באונס אם ספק יש כהן באשת גם שבזה וכתבו כתובתה, הפסד לענין שעוסקים בתוס' עיי"ש .41

ולא מתהפך, באינו אף נאמר ס"ס שדין סוברים דתוס' מתהפך] הוי דלא תירצו [ולא כן שהקשו מהתוס' הביא ב] סי' [יו"ד והמהרי"ט .42

הנ"ל. התו"י לפניו היה

אף שהרי המתהפך, ס"ס להצריך אין מדרבנן רק מהתורה לחומרא אינו דאורייתא דספיקא הסובר הרמב"ם שלפי הדגמ"ר כתב ולכן .43

בזה. לאסור אין וא"כ תורה, איסור חשש כאן אין ס"ס זה דאין נימא אם

לו שיש דבר שלענין לומר דן ולכן המתהפך, ס"ס הצריך בדאורייתא שרק הרמ"ע בדברי פירש טו] ס"ק [ש"ד הפמ"ג גם

אף להקל אפשר מרובה, הפסד במקום בס"ס ומקילין דרבנן] איסור כשהוא [אלא בספיקו מקילין אין שמדרבנן מתירין,

בדרבנן. גם החמיר שהרמ"ע נראה דיותר כתב חבר] [להרי"א יצחק בית בספר מדרבנן. הוא האיסור אם מתהפך כשאינו

חולקין שיש דכיון או מתהפך, אינו כשהס"ס גם להחמיר יש האם להחמיר, ס"ס כשיש שמחמרינן דרבנן בספק שהסתפק בפמ"ג וע"ע

זה. כלל סמך על להקל אין לכן יג] ס"ק פר"ח ב, סי' [מהרי"ט המתהפך ס"ס בעינן שלא וסוברים

באינו החמירו שרק לומר לו היה דאל"כ מדרבנן, ולא התורה מן זה הרי במתהפך אלא ס"ס דאין דלהסוברים בפמ"ג ומשמע

זה. מחמת הקלו לא אך בדאורייתא להקל שלא מתהפך,

נמי דהתם באונס] ספק פתוח בפתח בקי אם ספק [גבי לעיל שהובאו ט:] דף [בכתובות התוס' מדברי צ"ע ולכאורה .44

אם הספק מן להתחיל יש ולכן כלל, בעולה שהיתה ידענו שלא זמן כל ברצון או באונס אם ולהסתפק להתחיל מקום אין

ברצון. או באונס האם דבקי את"ל ורק בקי, אינו או בקי
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øáùð íà íâå ,äèéçù øçà åà íééçî øáùð íà òåãé ïéàå óâä øáùðù øåéöáã [åè ÷"ñ íéëåøàä íéììë] ê"ùä áúë ãåò .á

,äá÷éð àì íà äàéøä äá÷éð íà ÷ôñá ìéçúð íàù] .êôäúî åðéàù óà ñ"ñ øéôù ïðéãáò ,äàéøä äá÷éð íà ÷ôñ ùé íééçî

äá÷éð àìì äàéøä äá÷éð ïéá ììë ÷åìéç ïéà äèéçù øçàìù íåùî ,äèéçù øçàì àîìéã äá÷éðù ì"úàã øîåìå áåùì ìëåð àì

.[(ïåéò úôñåúá äàø)45,äàéøä äá÷éð íà àìà äôéøè äðéà äîöò óâä úøéáùå ,íéôåâ éðù íä äàéøäå óâäù íåùî íòèäå

øáùð àîù øîàðå ïåãðù éøçà ÷øå ,ììë àúåòéø ïéà äîöò äàéøáù ïåéë ,äàéøä äá÷éð íà ÷ôúñäìå ìéçúäì íå÷î ïéà ïëìå

.äàéøä úáé÷ð ìò ÷ôúñäìå ìéçúäì íå÷î ùé æà ,íééçî óâä46

.45ïåéò úôñåú

שאחר כיון השחיטה, אחר שמא ולהסתפק לשוב נוכל לא דא"כ הריאה, ניקבה את"ל לומר דאין הגף דנשבר ס"ס לענין כתב הש"ך

ניקבה. ללא הריאה ניקבה בין לחלק מקום אין השחיטה

כתב זה שמאוכעין לחוץ יצא את"ל לומר שייך שלא משום מתהפך זה ספק שאין העצם, דנשבר הספק בענין יד] ס"ק [ריש לעיל הש"ך

שחיטה. בלאחר שחיטה, לאחר

הנעשה נקב אך משמעות, בו שיש לנקב כוונתנו הריאה ניקבה את"ל אומרים דכשאנו הוא הש"ך בדברי הביאור ולכאורה

בעלמא. בבשר חיתוך אלא כאן דאין משמעות שום לו אין השחיטה אחר

דיש סכין] ד"ה ט. דף [חולין תוס' שכתבו השחיטה, אחר פגימה בו שנמצאה שחיטה בסכין יג] [ס"ק הש"ך כתב זה וכעין

דהוי תוס' וכתבו הפגימה, כנגד הסימנים נשחטו לא שמא השחיטה קודם ואת"ל השחיטה, אחר נפגם שמא טובא, ספיקי כאן

נשחטה ואת"ל הפגימה, כנגד הסימנים נשחטו לא שמא להתחיל שייך דלא המתהפך, ס"ס זה דאין הש"ך וכתב ס"ס. כעין

נשחטו לא שמא דנימא [והיינו מתהפך דהוי לדון דחק ריבות דברי שבספר הש"ך וכתב השחיטה. אחר היתה הפגימה שמא

הש"ך אבל נפגם], לא עדיין השחיטה בשעת אולי נשחטו ואת"ל פגימה, בו נמצאה שאח"כ בסכין זה מקום כנגד הסימנים

באיזה להסתפק משמעות שום אין השחיטה אחר קרתה שהפגימה דאת"ל כוונתו ונראה מתהפך. נקרא זה שאין דנראה ע"ז כתב

זה. לספק משמעות שום אין פגימה בה שאין דהסכין הסימנים, נשחטו בסכין מקום

תחתיו, נבעלה לא ספק ברצון את"ל לומר שייך דלא נימא פתוח, דפתח בספק כגון הכי נימא ס"ס בכל דא"כ שהקשו ויש

לנבעלה באונס נבעלה בין לדינא נפק"מ שאין דאף סובר הש"ך ולכאורה רצון. לי מה אונס לי מה תחתיו נבעלה לא דאם

הריאה ניקבה אם משמעות שום אין שחיטה לאחר משא"כ ברצון, ובעילה באונס בעילה הם, חלוקים מעשים ב' מ"מ מרצון

בסכין. וה"ה לא, או

ובשר עור שאז לחוץ, יצא והעצם ולמעלה הארכובה מן העצם שנשבר בעוף צז] [סי' הרמ"ע תשובת של בציור משא"כ .46

היה והבשר מהעור לחוץ היציאה שמא מחיים ואת"ל מחיים, העצם נשבר [שמא ס"ס כאן שאין הרמ"ע כתב רובו, את חופין

העצם בגוף הם הספיקות ששני כיון ס"ס זה אין דאכן טו) ס"ק (ריש הש"ך [כתב מתהפך. זה שאין כיון שחיטה] לאחר

גופים]. שני הם והריאה שהגף הגף, לנשבר דומה ואינו מתהפך, שיהא קפדינן ובזה גופים, בשני ולא

להסתפק להתחיל שאין אמרינן הגף בנשבר אם גופין, שני לי מה אחד גוף לי דמה זו, בנקודה הש"ך על לחלוק כתב והפר"ח

קודם והעור הבשר מן העצם יציאת על להסתפק מקום אין העצם בנשבר כן השבורה, על נסתפקנו שלא כ"ז הריאה בנקיבת

מחיים. העצם שנשבר שידענו

הראשון בספק תלוי השני שהספק מקום דבכל הוא הש"ך דברי שיסוד טו] ס"ק על בארוכה הספק [בית דעת החוות כתב

דאף שמות, משני ס"ס בעינן לא גם שבזה החוו"ד והוסיף המתהפך. ס"ס בעינן לא הראשון, קודם בו להסתפק שייך ולא

הוי ונקיבה זכר שילדה מבכרת ספק שהיא דבהמה שכתב קל] [סי' התה"ד דברי את בזה וביאר ס"ס, שפיר הוי אחד בשם

שנולד בזה לדינא נפק"מ שיש שנדע קודם ראשון נולד מי להסתפק להתחיל שייך לא כי אחד, משם ס"ס ואינה ס"ס, שפיר

ראשון. נולד מי עתה, עד ביכרה לא דאת"ל להסתפק שייך אח"כ ורק ביכרה, כבר שמא ולהסתפק להתחיל צריך ולכן ראשון,
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ÍÙ‰˙Ó‰ Ò"Ò ÔÈ„· ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ

.ñ"ñ éåä êôäúî åðéàù ñ"ñ íâã ì"ñå ,ê"ùä ìò ÷åìçì åáúë [âé ÷"ñ] ç"øôäå [á 'éñ ã"åé] è"éøäîä

øùôàã øîåì ïã ïðáøãá øéîçäì ñ"ñ ïéðòì ÷øå ,[äáåøî ãñôäá óà ì÷éä àìå] ê"ùäë äëìäã áúë [åè ÷"ñ ã"ù] â"îôäå

[âé-áé ÷"ñ íéøö÷ä íéììë] ÷ôñä úéáá úòã úååçä íâ .ïðáøãá óà øéîçäì ùéå ñ"ñ éåäã ç"øôäå è"éøäîä úèéùì ïðéùééçã

.ê"ùäë øéîçäì áúë

.ñ"ñ øéôù éåä êôäúî åðéàù ñ"ñã ç"øôäå è"éøäîä ìò êåîñì ùé êøåö íå÷îáã áúë [øáç à"éøäì] ÷çöé úéá øôñáå

ÊË ˜"Ò

íåùî øúåîù áåúëå ,ãçà ÷ôñ ÷ø ñ"ñ ïàë ïéà ïðáøãî êà ,ñ"ñ åá ùé äøåú øåñéà éáâìù øáãá àåä äæä óéòñä ìù åðééðò

ä"åàáå ,[äø 'éñ] ÷"îñá àåä ïéãä øå÷î .àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïðéøîà ïðáøã øåñéàä éáâìå ñ"ñ ïàë ùé àúééøåàã ùùç éáâìù

.[àé ïéã âé ììë]

äøåúä ïî øåñà àåä éøä ïîåù åá ùé íàù ,[ä"ñ âô 'éñ] à"îøá øàåáî åðéãù ,íéàîè íéâã øéö ïåãéðá äæì àîâåã ê"ùä è÷ðå

àîù] äøåú øåñéà éáâì ñ"ñ ïàë ùé íéøåäè íò íéàîè íéâã åçìîð íà ÷ôñ ùé íà ïëìå .ïðáøãî åøåñéà ïîåù åá ïéà íàå

î"îå ,ïðáøãî øéöä øåñà ïîåù ïéà íà óàã] ñ"ñ ïéà ïðáøã øåñéà éáâìå ,[ïîåù ïàë ïéà àîù åçìîð ì"úàå íäîò åçìîð àì

.[àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéãî éøù47

מסויימת חתיכה על ספק יש שאם פוסקים, כמה בשם אהרן יד ספר בשם ס'] [מערכת חמד מהשדי הביא השולחן בדי בספר .47

בדאורייתא ס"ס נמי הוי מדרבנן, או מהתורה איסורה אם רבוותא נחלקו איסור שהיא ואת"ל היתר, או איסור היא אם

ס"ס [כללי לעיל והנה בדרבנן. אחד וספק כלל] מהתורה אסור ואינו דרבנן איסור רק הוי אולי איסור שהוא ואת"ל היתר, היא אולי [ספק

קיבת בעור העמידן אם ספק שיש גבינות יש שאם שמשון רבינו בשם שכתב תשלג] סי' [חולין המרדכי דברי את הש"ך הביא טו] סעיף

טעם. נותן שיעור היה לא אולי העמידן ואת"ל נבילה, בעור העמידן לא ספק ס"ס, משום מותרות הן הרי נבילה

באלף. אף בטל אינו המעמיד דדבר קיי"ל דלהלכה משום בעלמא לדוגמא רק זאת הביא שהש"ך טו] ס"ק [ש"ד הפמ"ג ע"ז וכתב

דקיי"ל דהא בדרבנן, א' וספק בדאורייתא ס"ס יש זה שלענין גבינה] וכן ד"ה טו סעיף [ביאורים השולחן הבדי ע"ז וכתב

אינו ושמא נבילה בקיבת הועמד לא שמא ס"ס, יש תורה איסור שלגבי ונמצא מדרבנן, רק התורה מן זה אין בטל אינו המעמיד שדבר

ואפשר לקולא, דרבנן ספיקא אמרינן באלף אף מדרבנן דאסור מעמיד דין ולגבי תורה], איסור הוי בגבינה טעם נותן העור [דאם טעם נותן

בפרחים]. הועמדה אפילו עכו"ם גבינת על שגזרו קיי"ל דאנן הכריע הפמ"ג [אמנם נבילה. קיבת בעור כלל הועמד שלא



 לות לחזרה שא
 תמוז תשפ"אעל החומר הנלמד בחודש 

  יו"ד הלכות תערובות סימן קי 
 הקצר סעיף יז פיקאסעד כללי ספק  מסעיף ח

 מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------        
 סעיף ח

, רימוי בדן בכל שהן, כיצד פל אחד מהן לתוך רבוא ומרבוא לרבוא אסורים, רבי תיא  .א
 שמעון אומר לרבוא אסור וגו'. 

  סת הרשב"א והטור בדברי רבי שמעון?מהי גיר) 1
 ?מהי גירסת רש"י ותוס' שהסכים עמם הרמב"ם בדברי רבי שמעון) 2

 ?י ואילךכשיש שלש תערובות, האם הותרו גם האמצעים או רק מהשליש  .ב

 בדין תערובת השי?גבי איסור כאן ) איך פסק השו"ע 1  .ג

 '?) ומה הקשה עליו הט"ז ממה שכתב בסעיף ד2

  ?איך פסק הש"ך בדין תערובת השי להלכה, ואיך למעשה) 1  .ד
  ?ין התערובת הראשון לשיביש פק"מ  הולשיטתו איז) 2

ם הייו דוקא לאכילה או גם ) לשיטת הרמב"ם דבעין לרבי שמעון שלש תערובות, הא1  .ה
 ?להאה

  ) ומין הוכיח הש"ך כדבריו?2

האם מותר להות מכולן בבת אחת בספק איסור בתערובת השי ובודאי איסור ) 1  .ו
 ולדעת הרמ"א? לדעת הב"י -השלישי בתערובת 

 ) מה הקשה עליהם הט"ז?2

  ואיך יישב דברי הרמ"א?) 3
  ) ואיך פסק הש"ך בזה?4

 תערב ופל מאותה תערובת למקום אחר, סכם מה דין תערובת השי;איסור דאורייתא ש  .ז

  ) כשהאיסור ודאי דאורייתא?1
  ) כשהאיסור ספק דאורייתא?2
  איסור ודאי דרבן?) כש3

 פק ספיקא להתיר?דברים חשובים שאים בטלים אפילו באלף, האם מהי בהו ס  .ח

 מתירין מכח ספק ספיקא?) מהי דעת הר"ן והאיסור והיתר האם יש להתיר דבר שיש לו 1  .ט

  ) איך הבין התורת חטאת בדבריהם, האם מיירי בספק ספיקא דאורייתא או דרבן?2
  ) איך הבין הט"ז בדבריהם?3

 מה הטעם?ו -דרבן דאורייתא או בב -מה פסק הרמ"א להלכה בדבר שיש לו מתירין ) 1  .י

  לא במקום הפסד מרובה?) האם יש להקל ש1  .יא
  רין ספק דרבן לקולא?) והאם אמרין בדבר שיש לו מתי2

, מה הדין בתערובת ספיקא לדעת האומרים שדבר שיש לו מתירין אין להתיר מכח ספק  .יב
 השלישית?

מהן הביאורים שכתב הש"ך לחלק בין פסק הרמ"א הכא למה שפסק בהלכות יו"ט דספק   .יג
 שיש לו מתירין? ע"ג דהוי דברמוכן ביום טוב שי מותר משום ספק ספיקא, א

 ין ופל אחד מהם לים?מהי דעת המחבר והרמ"א בדבר שיש לו מתיר  .יד

  
 סעיף ט

) כשהספק הראשון הוא בגופו, כגון ספק טריפה שתערב באחרות, האם יש להתירו מכח 1  .טו
 ספק ספיקא?

, ומה הקשה עליו הש"ך שהמחבר לשיטתו לא הוצרך המחבר לדבר זה ם כתבטע יזהא) 2
  ?כלל לטעם זה

  ) איזה טעם כתב הרמ"א לדבר זה?3

  ?של המחבר והרמ"א בין הטעמיםלדיא מה הפק"מ   .טז

, ורק אח"כ ביתייםהאיסור שלא ודע האם מהי מה במקום שאיו ספק ספיקא כראוי,   .יז
 ?ודעו ב' הספיקות ביחד



 ביצה שמצאת בקליפתה בתרגולת שאירע לה טריפות מקרוב, האם הוי ספיקא  .יח
 אחרות?דאורייתא ומה הטעם, ומה הדין אם תערבה ב

 - יצה מותרת אפילו בלי תערובת ומה הדין אם יש רק ספק טריפות בתרגולת, האם הב) 1  .יט
 כשהתרגולת תערבה חד בחד או לא תערבה, ואיזה ספק ספיקא יש כאן?

  ) ואיך יהיה הדין כשידוע שהיתה בלא קליפתה בשעה שולד בה ספק טריפות?2
  א שרי מטעם ספק ספיקא?) ומאי שא מספק ביצת טריפה שתערבה שכולן אסורות ול3

 ה או מכשרה, ומה הטעם?) מה הדין במצא ביצה אחת ואיו ידוע אם היא מודאי טריפ1  .כ

  מכשרה או מספק טריפה? מה הדין כשיש לו חתיכה אחת ספק) 1  .כא
  טריפה?כשרה ואחת מספק ) ומה הדין כשיש לו שתי חתיכות אחת מ2

) שי שעירים שולדו מעז אחת שהיתה חולבת, האם הוי שם אחד שמא כבר בכרה וזה 1  .כב
  לא יצא ראשון, או דהוי ספק ספיקא, ומהי?

, האם הוי שם אחד או ) ומה הדין אם ילדה העז זכר וקבה ומספקא לן איזו פק תחילה2
  ספק ספיקא?

דאף אם בציור השי יהיה שם אחד,  ) מה יסוד הפק"מ בין שתי דברים אלו, דאפשר1  .כג
  מ"מ בציור הראשון הוי ספק ספיקא?

) באר לפי זה מה הטעם בהא דקיי"ל סתם כלים אים בי יומן, משום ספק ספיקא, הא 2
  הוי שם אחד?

 ) ספק ספיקא שאיו מתהפך, האם מיקרי ספק ספיקא?1  .כד

חופים את רובו, ) באר מאי שא שבר העצם מן הארכובה ולמעלה ואין עור ובשר 2
דמספקא לן אם לאחר שחיטה או קודם שחיטה ושמא לא יצא לחוץ קודם ששחט, 

  כס הארי או לא? ממצא צפורן של ארי יושבת לו בגבו וספק אם

) איסור דרבן שאסרוהו מחשש איסור דאורייתא ולא מחומרא בעלמא, האם יתר 1  .כה
 מטעם ספק ספיקא, ומה הטעם?

  ין בגביות של עכו"ם שתערבו האם בטל בתערובת?) ולפי זה באר מה הד2
  ) ומה הדין בגביות של ישראל שהיחן בבית עכו"ם ותחלף?3

 ין לחומרא או לקולא?ספק דרבן שיש לו חזקת איסור, האם אזל  .כו

) אם תערב איסור דרבן חד בחד ואח"כ אבד אחד מהן ולא ודע איזה הוא, האם 1  .כז
  ?אמרין בזה ספק דרבן לקולא

  וא דבר חשוב?וה - מיו או שלא במיוב -) ומה הדין אם תערב חד בתרי 2

אם היו שי ספיקות אם היה כאן איסור כלל, וודעו שי הספיקות ביחד, האם מתירין   .כח
 ספק ספיקא באיסור דאורייתא וגופו של איסור?

 מכח ספק ספיקא?דבר שהיה לו חזקת איסור, האם מתירין   .כט

 ויש יכולת לברר ע"י בדיקה, האם צריכים לברר?היכא דיש ספק ספיקא   .ל



 ז"כסלו תשעלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש שא

  ד הלכות תערובות סימן קי "יו
 הקצר סעיף יז פיקאסעד כללי ספק  מסעיף ח

 ----------------------------------------  
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 ] ב"יד יהודה קצר סקל, בינת אדם קבוע ט, ד"ז סקי"א ל"חזו, ב"פליתי סקי, ד שם"שפ, ד"ך סקי"ש[ 

ד והסוברים שתערובת חנויות "ולכן לדעת השפ, מקומו אינו ניכר האיסור וההיתר הרי זה ככל תערובת חנויותכשב ....אאאא

ע כל מה שלקחו לפני שנודע "בקבוע דרבנן לכו, ולכל היותר רק מדרבנן הוא קבוע, מדאורייתא אינו נחשב לקבוע

בדאורייתא גם מה שלקח לפני , אורייתאך שסוברים שתערובת חנויות הוא ד"ח והש"אבל לדעת הב, האיסור מותר

 .שנודע נאסר

דמאחר וכל מקום שיש ביטול , אלא שיש מקום לחלק אולי בין אם עץ אחד הוא ערלה או שיש כמה עצים של ערלה

דאפשר שגם העץ עצמו , תערובת חנויות לא יחשב' אפי, אפשר שאם רק עץ אחד הוא ערלה, לא שייך בכלל קבוע

ורק בכמה עצים שאין בכל העצים מאתיים כנגדם , וממילא לא מתחיל כלל ליחשב לקבוע, םמתבטל בין שאר העצי

  ]ז"עיין עוד בזה בארוכה לקמן שאלה ט. [מאחר ואינם בטלים נהפכים לקבוע

אבל בעל המטע יודע איזה עץ הוא , שמי שלקח מהעצים לא יודע שאחד מהם הוא ערלה' מאידך יש לדון שאפי

ומאחר ואין עליו שם תערובת ולא שייך , אם אפשר לברר אצלו מבטל ממנו שם תערובת, לאחדומאחר וידוע , ערלה

  . לחלק מהפוסקים זה עצמו סיבה שנהפך לקבוע, עליו ביטול

אבל אם כל אחד ניכר נהפך , זה רק מפני שאינו ניכר, להסוברים שתערובת חנויות זה רק קבוע דרבנן' וביותר שאפי

ג נחשב "מאחר ולבעלים זה ניכר תלוי במחלוקת הפוסקים האם נחשב גם לקבוע דלדעת הפמוכאן , לקבוע דאורייתא

א אינו "כל שאין ניכר וידוע לרוב בנ] ו"חידושים סק[ד "ולדעת החו, ]ד ובפליתי"כמבואר בשפ[, לקבוע דאורייתא

  .נחשב לניכר וידוע

אינו , מאחר ואין להם כל נאמנות כלפינו, שלהם ידוע איזה זה של ערלה' אפי, אלא שאם המטעים הם של נכרים

אבל בבית מאיר ] ט"קצר סקל[כמבואר ביד יהודה . נחשב שעתיד להתודע לנו ולכן נחשב שהכל מעורב ואינו ניכר

  . ם נחשב כבר לניכר לענין שיחשב לקבוע"מבואר שאפשר שאפילו אם ידוע רק לעכו

, כל שפירש לפנינו נחשב לקבוע דאורייתא, רוב הפוסקים לדעת, והוא רואה שהפועל קוטף, ואם הפועל במקום קוטף

  .ח כל שהוא לא לקח בעצמו ממקום הקבוע רק מדרבנן נחשב כלקח ממקום הקבוע"אבל לדעת הב

בבינת אדם כתב שכל שאינו על דרך פרישה כגון בחנות , ואם מוצא על הרצפה במקום המטעים עצמם פירות שנפלו

נחשב כבר , אבל על הרצפה אפילו בתוך החנות שמוכרת כשירה וטריפה, רשעצמה מדוכן לדוכן לא נחשב לפי

  ] ב"קצר סקל[ועיין מה שחילק ביד יהודה . לפירש

כתב שכל שזה בקרבת מקום כזה שהמוכר מחזירו לדוכן נחשב שנמצא עדיין במקום ] קבוע ט[אבל בבית יצחק 

, א להגדירו שעומד לחזור ממש למקום קביעותו"ץ אולדבריו יש לדון כאן האם מאחר וזה כבר נתלש מהע, קביעותו

  . כ שלא פירש ממקום קביעותו"או שמאחר ויחזירו לתוך כל הפירות שיקטוף נחשב ג

ולדעת , הרי זה כפירש שלא בפנינו, שפשוט וברור שזה מגיע ממטע זה' אפי, אבל אם מחוץ למטע מתגלגלים פירות

מ "י שבהפס"ז פסקו כהמנח"א ובמשב"וברע, מיר מניכר האיסורך אסור וח"ז והש"אבל לדעת הט, ע מותר"השו

  .מותר

נחשב כתערובת , או שאין היודע נאמן לומר מהו של ערלה, אם לגדרי קבוע כל שאין הבעלים' אלא שאפשר שאפי

זה מפני שמאחר ואינו נאמן ביחס אלינו נחשב שהספק מתחיל כבר , ואינו נחשב לקבוע דאורייתא, שאינו ניכר

ומהות וגדר קבוע נאמר רק כאשר במקומו עצמו הדבר ברור ומוכרע ולא שגם במקומו כבר , ם הקביעות עצמובמקו

גם אם , אבל ביחס לחשש שיש באינו ניכר טפי מניכר שמאחר ואינו ניכר יבואו להקל וליקח מהאיסור, יש לנו ספק



שכדי שיחשב לניכר בגדרי קבוע צריך  י"ד והשער"ש להחו"וכ, מי שאומר מהו הערלה אינו נאמן להחשיבו לניכר

  .ע"ג יהיה מותר וצ"ולכן בפירש שלא בפנינו בכה, מ ליכא למגזר שמא יקח ממנו"מ, שיהיה ניכר וידוע לרוב העולם

  

פירות מסוג זה מיעוט של מיעוט של מיעוט של מיעוט של או בשדות     כרמיםידוע שמצוי בידוע שמצוי בידוע שמצוי בידוע שמצוי בו, , , , 'וכדו מי שעומד ברחוב ומוכר ענביםמי שעומד ברחוב ומוכר ענביםמי שעומד ברחוב ומוכר ענביםמי שעומד ברחוב ומוכר ענבים  .ב

  ....ערלהערלהערלהערלהשהם 

  . האם מותר לקנות ממנו .1

  .צ"או שומר תומ חילונינכרי או ם יש הבדל אם המוכר הוא הא .2

 .או שרק קנה את הפירות מהשדה, האם יש הבדל אם זה שמוכר הוא בעל השדה .3

 .האם הדין משתנה, וידוע שקנה מכמה שדות ומטעים ועדיין לא שילם ,נכריהמוכר הוא אם  .4

או חושש , או שרק מסתפק בזה, השל ערל הםשחלק העצים בשדות  בודאותאם ידוע בדין האם יש הבדל  .5

 .לזה

 .האם אפשר לקנות ממנו, חשש ערלהבה עומד קרוב לשדה שודאי שאין , אם המוכר שעומד עם הדוכן .6

 .אלא מהמחסנים שבשוק הסיטונאי, את הפירות מהשדות ותהאם מותר לקנות פירות בחנויות שלא מקבל .7

גליון , ב"ב סק"ח סימן רצ"קצוה, א"בינת אדם קבוע מ, ג"ז סקי"א ל"חזו, ג"ד פ"י ש"שער, ח"ד סקי"שפ, ג"ס[

 ]ב"ד חידושים סקי"חו', א ה"מהרש

והגוי עצמו גם אין לו , מאחר והגוי שלפנינו הוא לקח ממקום הקביעות, אם גוי עומד ברחוב ומוכר פירות.. .. .. .. בבבב

כמבואר . [ביעות ומותרלכן נחשב שהספק נולד רק כאן לפנינו שלא במקום הק, מ בזה"וגם אין לו כל נפק, נאמנות

 ]ג"בס

שהכל תלוי שאם ] ג"ד פ"ש[י "מבואר בשער] ח"סקי[ד "לדעת השפ, אבל אם המוכר הוא חילוני שקנה מהמטעים

, ואם ליכא לברורי נחשב שהספק נוצר לפנינו, איכא לברורי מהיכן לקח נחשב שמקום הספק הוא במקום הקביעות

  .נחשב שהספק מתחיל כאן רק לפנינו, י מהיכן לקחומאחר והוא אינו נאמן וממילא ליכא לברור

ורק אז נחשב , מ בפועל מהיכן לקח"י מבואר שחוץ מזה שצריך שיהיה לו נאמנות צריך שיהיה לו גם נפק"ובשער 

נחשב שכלפיו לא היה כל ספק , מ"אבל אם אין לו נפק, שהספק התחיל אצלו במקום לקיחתו כלומר במקום הקביעות

  .ואמרינן כל דפריש, וממילא נחשב שכל הספק מתחיל רק כאן לפנינו שלא במקום הקביעות, ללבענין הקביעות כ

, מ בזה"מאחר והוא יודע אפילו שאין לו נפק, ואין לו כל ספק, א מבואר שאם המומר יודע מהיכן לקח"אבל בחזו

  .ואזלינן בתר רובא, נחשב שכל הספק מתחיל כאן לפנינו, אבל ספק אין לו

שנחשב , הביא את הפירות מהמטעים ואינו יודע מה דין ומצב פירות אלו] ואפשר שגם חילוני[ודי חרדי אבל אם יה

מאחר , או בדוכן, ואם בעל הפירות והמטעים עצמם מוכר את הפירות בחנות. שנולד הספק במקום הקבוע ואסור

פק מתחיל רק לפנינו בשעת כ כל הס"א, וכשהביא לכאן הביא מקביעות ויודע מהיכן לקח, ואצלו אין כל ספק

  .ואפשר לסמוך על הרוב, וכל שמתחיל הספק רק לפנינו בשעת הלקיחה כבר אינו ספק שבמקום הקביעות, הלקיחה

או לפחות באזורים שאפשר בסבירות שיגיע לכאן , כל זה רק אם ידוע לנו בודאי שבחלק מהמטעים באזור זה

ז והבינת "לדעת הט, ק ספק אם יש באזורים אלו מטעים של ערלהאבל אם זה ר, יש אחוזי מטעים של ערלה, הפירות

  .לא חילק בין ספק איסור לודאי איסור] ד"סקי[ד "אבל בשפ, אדם לא נאמר דין קבוע בספק

אבל בחנות פירות שאינו קונה ישירות מהמטעים אלא קונה בשוק הסיטונאי שאליו מובאים ', כל זה בדוכן בודד וכדו

וחלקם יודעים , חלק מאלו שמביאים מהשדות שלהם הם הבעלים עצמם וחלקם זה שליח שלהםוברור ש, כל הפירות

מאחר , שעכשיו הכל נקבע ביחד במחסן' אפי, מה מהות המטעים שלהם וחלקם לא יודעים מה מהות המטעים שלהם

, סור ומהו ההיתרדכל שגם אינם ניכרים במקומם מהו האי, והפירות אינם פירות חשובים הרי הם חוזרים ומתבטלים

  .ומותר, א להחשיבו לקבוע והכל בטל"א, וגם אינם מהדברים החשובים

  

  .1עץ אחד של היתר ואחד של ערלהעץ אחד של היתר ואחד של ערלהעץ אחד של היתר ואחד של ערלהעץ אחד של היתר ואחד של ערלה, , , , מצא פרי בין עציםמצא פרי בין עציםמצא פרי בין עציםמצא פרי בין עצים. . . .  

  .מה דין הפרי .1

  .האם יש חילוק אם העץ הוא ודאי ערלה או ספק ערלה .2

יודעים מאיזה עץ נפל  ורק לא, האם יש הבדל בין ידוע איזה עץ הוא המסופק, כשהעץ הוא ספק ערלה .3

 .לבין לא ידוע איזה עץ הוא המסופק, הפרי

                                                 
1

ונכתבו רק , בכל הצדדים שבספיקות שבתשובות כאן יש לדון עליהם עוד מהרבה צדדים באופן אחר

 ותן לחכם ויחכם עוד, נקודות ודוגמאות לעיון ושימת לב

 



לבין פרי שנמצא עדיין על , האם יש הבדל בין פרי שנמצא על הארץ, כשלא ידוע איזה עץ הוא הספק ערלה .4

 .העץ

 . לבין נמצאו שנים וברור שכל פרי נפל מעץ אחר, האם יש הבדל בין נמצא רק פרי אחד על הארץ .5

האם יש הבדל בין אם יודע מאיזה עץ נפל הפרי או לא יודע מאיזה , עץ הוא הספק ערלה כשלא ידוע איזה .6

 .עץ נפל

 ].'ך דין ד"א על ש"רע. 'י, ז- ס ו"דיני ס, ד שם"שפ' ס ד"דיני ס', ס ב"ך דיני ס"ש, א"ח מחבר רמ"ס[ 

שהעץ של ערלה הוא רק ' אפי ,כשכל עץ ניכר בפני עצמו איזה ערלה ואיזה אינו ערלה] 'ס ב"דיני ס[ך "לדעת הש ....אאאא

ולכן , הוכרע עליו מדין ספק דאורייתא שהוא של ערלה, מ מאחר והוא ניכר לפנינו ביחד עם ספיקו"מ, ספק ערלה

  .ואסור, יש כאן רק ספק אחד לפנינו מאיזה עץ נפל הפרי, כשמצא פרי שנפל מאחד העצים ואינו יודע מאיזה עץ נפל

וגם בצד , ספק אחד האם הוא מהעץ שודאי היתר, ספיקות באותו גוף' יש כאן ב, וואפילו שכשדנים על הפרי שלפנינ

מ מאחר וכשדנים להתירו "מ, אפשר שהעץ אינו ערלה ואין כאן איסור, האוסר דהיינו שהפרי נפל מהעץ של איסור

גם , תאשהוא בעצם ספק דאוריי, מחמת הצד שהוא מהעץ של איסור דנים ומכריעים גם על הספק של העץ עצמו

דמחמת הספק שעל העץ שהוא ספק , א להחשיב את הצד שהעץ המסופק אינו ערלה לעוד ספק"כשדנים על הפרי א

  .דאורייתא מכריעים ודנים אותו כודאי

אלא הרי זה , שכל תערובת של חד בחד אינו נחשב לספק כלל' אפי, אבל אם לא ידוע איזה עץ הוא הספק ערלה

ס שמא לא "א להתירו מחמת שנחשיבו לס"א, שהוא רק ספק ערלה' לכל עץ עצמו אפיולכן ביחס , כגופו של איסור

דהחד בחד אינו מוסיף ספק אלא הרי זה כאילו איסור , וגם אם זה העץ שמא אינו הערלה, זה הוא העץ שבספק ערלה

, איסור והיתר דמאחר ואיקבע במקומו, מ זה רק ביחס לאיסור עצמו"מ, ]א"ט מחבר ורמ"וכמבואר בס[, גמור לפני

  .נחשב לגופו של איסור

אם לא נחשיבנו כחתיכה מהעץ , כלומר פרי שפירש מבין העצים, אבל ביחס לתולדה שמעולם לא איקבע עליו איסור

ך תלוי אם פירש לפנינו או "א בדעת הש"ולפי איך שביאר בחכמ, ז דינו של החתיכה כדין העץ"א סק"שלדעת הרע{

וביחס , סיבות שאין כאן איסור' כלומר ב, ספיקות' מאחר ולפנינו ב, צה שהיא תולדהאלא נחשיבו כבי} לא לפנינו

וגם אם הוא מהעץ שספק , ספק אחד שמא הפרי מהעץ של היתר, לפרי שנמצא לפנינו שתי הספיקות באים כאחת

ובספק ויש צד שהוא מגיע מעץ של היתר , כשכל הנידון הוא רק על הפרי עצמו, שמא העץ אינו ערלה, ערלה

וכל מה , ס ומותר"מאחר ומדאורייתא גם ספק אחד בגופו ואחד בתערובת נחשב ס, שלפנינו אינו ודאי שיש צד איסור

ספיקות שלפנינו אין ספק שדן על ספק ' נמצא שבב, ס זה רק מדרבנן"העצים עצמם אסורים ואינו נחשב לס' שב

. לכן הפרי מותר, כי רק בעצים שנתערבו נתחזק איסור ,ובכל צד ספק שדנים לא מכריעים בספק דאורייתא, דאורייתא

  ]. ד שם"ובשפ' ס ד"ך דיני ס"כמבואר בש[

והעצים , דבאופן שלא ידוע איזה עץ הוא ערלה, שני הדינים להיפך] 'ך דין ד"על הש[א "ח והרע"אבל לדעת הפר

לא נחשב שיש כאן ספק כלל , מאחר וכל תערובת של חד בחד נחשבים שניהם כגופו של איסור, מעורבים חד בחד

א "וא, והפרי שמגיע מהם נחשב שמגיע מודאי איסור לא מספק, אלא שניהם נחשבים כודאי גופו של איסור, לפנינו

  .לצרף עליו ספיקות

כגון שעץ אחד הוא רק , אלא גם במקום שהתערובת הוא רק של ספיקות, ולכן לא רק כשנתערב ודאי איסור חד בחד

, ולכן לא רק העץ בעצמו, נחשבים שתיהם מחמת הספק ערלה כגופו של איסור, רב חד בחדונתע, של ספק ערלה

  . נחשב שמגיע מודאי איסור, אלא גם פרי שמסופק מאיזה עץ נפל

אפילו שכשדנים , ונפל פרי אחד ואינו יודע מאיזה עץ נפל, מאידך אם ידוע וניכר כל עץ בפני עצמו מהו הספק ערלה

' ספיקות כאחת הא' מ ביחס לפרי עצמו נחשב שנולדו בו ב"מ, פיקו הוא כאיסור גמורעל העץ בעצמו מחמת ס

  , אם הוא מהספק איסור שמא אינו אסור' והב, מאיזה עץ נפל

  .  ס ומותר"נחשב לס, מ בגוף הזה שהוא מצורף ביחד עם עוד ספק"מ, ואפילו שמקור נידון זה נוגע גם לדאורייתא

מ מאחר ומדאורייתא גם ספק בגופו "מ, ו שחד בחד נחשב לגופו של איסורך אפיל"אמנם כל מה שלדעת הש

כי לא נחשב שיש כאן ספק דאורייתא שאנו , ס ומותר"לכן ביחס לתולדה נחשב לס, ס"שנתערב חד בחד נחשב לס

ו זה רק באופן שכאשר דנים על התולדה אפשר להפרידו שיחשב שלא דנים כלל על המקום שיש ב, דנים עליו להתירו

  .  ס"א לדון ס"גם על התולדה א, אבל אם כשנדון על התולדה יצא שאנו דנים גם על הדאורייתא, ספק דאורייתא

אבל אם ברור לנו מאיזה עץ הפרי , את הפרי זה רק כשלא ידוע לנו מאיזה עץ הוא נפל] לעיל[ולכן כל מה שמתירין 

שביחס לפרי שלפנינו לא ' אפי, או העץ השני, האלא שהעצים נתערבו ולא ידוע אם זה העץ שהוא ספק ערל, נפל

ואפשר שהעץ שהוא ספק  , כי אפשר שזה מגיע מהעץ שהוא היתר, נחשב שיש בו צד של ודאי איסור דאורייתא

מ מאחר וכשאנו דנים עליו ברור לנו "מ, ס"וכל שאין כאן צד של ודאי איסור לפני אפשר לדונו בס, כ היתר"ערלה ג

ס מה שאחד הוא ספק ערלה "א להחשיב ס"ועל העץ עצמו א, שאנו דנים גם על העץ עצמו נחשב, מאיזה עץ הוא

נחשב שאנו דנים כאן על , ס"כי ספק אחד בגופו ואחד בתערובת אינו נחשב לס, ונתערב באחד שהוא ודאי היתר



כמבואר בדיני [. שיש כאן רק נידון אחד בדאורייתא של ספק ערלה ואסור} מדרבנן נחשב{כ "וא, הספק דאורייתא

  ].'ס י"ס

, וברור שכל אחד הגיע מעץ אחר, אבל שני פירות לפנינו, וכן אפילו באופן שאין אנו יודעים על הפרי מאיזה עץ נפל

אפילו שביחס לכל פרי בפני עצמו , ולא ידוע לנו איזה עץ, וגם העצים עצמם ידוע לנו שאחד מהם הוא ספק ערלה

א "ס שא"מ כל ס"מ, האם הוא מהעץ הכשר ואם מהספק ערלה שמא אינו ערלהספיקות ביחד ' נחשב שנולדו בו ב

א לומר שודאי שאין כאן "ומאחר וכשדנים על שני הפירות א, ס"א להחשיבו לס"א, לומר צד שאין כאן איסור כלל

ס "סא להחשיבו ל"א, ונחשב שיש כאן ודאי איסור, דהרי אחד מהם הוא מספק ערלה שדינו לחומרא, איסור לפנינו

  ].ז-ס ו"כמבואר בדיני ס[ואסור 
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 .מה דין המרק, כנגדו' הוציאו קצת מהמרק מסתפק האם היה במרק ס

מה דין כל , כנגדו' ולא היה ס, ונודע לו שאחד מהדגים יש ספק על כשרותו, וכן מי שמלח כמה דגים יחד ....6666

 .הדגים

 ].'וי' ד דין ד"שפ', י', ס ד"דיני ס[ 

ובזה כל הספיקות הם , אלא לפניו רק סירים וכלים שהשתמש בהם, שאין לפניו מהמאכל שהסתפק בכשרותו' אפי. בבבב

ע ממתי שהוא בישל את "והאם הבליעות שיש בו הם מבישולים שנעשו תוך מעל, רק האם יש כאן בליעות של איסור

דהיינו שאפשר לדון על המאכלים של , מ מאחר ושני הספיקות כל ספק אפשר לדונו כשלעצמו"מ, או לא, מאכליו

ע מאותם המאכלים "האם הוא בישל תוך מעל, ועל הצד שאינם כשרים, כלים כשלעצמו אם הם כשרים או לאבעל ה

ספיקות בגוף אחד האם היה בסיר בליעות של איסור בדרגה ומצב של נתינת טעם ' נחשב לב, באותם סירים

 . או לא, במאכלים

אפילו שבפועל , י דן רק על הבליעות שבסירוהספק השנ, ומאחר והספק הראשון הוא על המאכלים של בעל הסירים

מ הוא שם ספק הדן מצד עצמו "מ, אין כאן עכשיו לפנינו כל דבר מאכל של בעל הסירים שצריך לדון עליו להתירו

  .ס"ונחשב לס, ואינו נחשב משם אחד,  להתיר דברים אחרים

וא רק בגלל שמסתפקים על המאכלים אלא שמאחר וכל שורש וסיבת הספק לדון שמא יש כאן איסור בלוע בכלי זה ה

] 'ס ד"דיני ס[ך "מבואר בש, וזה תחילת הספק ושורשו, וכן האם העופות שבישלו הם כשרים, שבביתו אם הם כשרים

  .שתחילה צריך לדון על שורש הספק

שנודע ' אפי, ולפנינו ספק איסור שצריך לאסרו מספק, ומאחר ועיקר שורש הספק הוא על מה שבישלו לפני כן בסיר

שדנים על ] ג"סקס[ך "וש] ג"סקי[ז "מבואר בט, מכל הספק על העופות אלו רק אחרי שבישלו מאכלים אחרים בסיר

  .ס"כ בסיר לא חשיב ס"ולכן גם ביחס למאכלים שנתבשלו אח, שורש הספק ומכריעים אותו לאסור

, וא רק מחמת בליעות שבווכל האיסור בו ה, ואפילו שכל הנידון הוא רק להשתמש במאכלים שנתבשלו בסיר

שאפילו שספק איסור שהוא מהדברים החשובים שאינם מתבטלים ] ד שם"וכן ביארו השפ' דין י[ך "ומבואר בש

וכגון אתרוג מהודר שנחשב לדבר חשוב שהוא ספק ערלה או ספק , ופירשה חתיכה אחת ממנה, שנתערב ברוב

או , וכן דג ספק טמא, נשאר בספק איסור, אחד מהתערובתמורכב שנתערב בכמה אתרוגים ודאי כשרים ופירש אתרוג 

, נשאר באיסורו, שנתערבו ברוב ופירש אחד מהם, שהיו בצורה וגודל שנחשב ראויין להתכבד, בשר ספק טריפה

ושמא מה שפירש הוא לא אותו דג ואתרוג , והאתרוג כשר, או שמא הבשר כשר, ס שמא הדג טהור"ואינו נחשב לס

ומאחר , נחשב שנתערב ודאי איסור, ס הוא דמאחר וכשנתערב היה ספק איסור"שאינו נחשב לס והטעם, המסופקים

  . ס"א להחשיבו לס"א, לכן כשפירש ויש ספק אם הוא האסור, ומדרבנן לא בטיל נחשב שיש כאן איסור בתערובת

ביצה שהוא בתולדה דביחס ל, ס"ולא דמי לביצה שנולדה מתערובת של תרנגולת ספק טריפה שביחס לביצה נחשב ס

ומדאורייתא גם התרנגולות מותרות דאחד , וביחס אליו נולדו שתי הספיקות כאחת, לא איתחזק שיש כאן איסור



ואתרוג אחד , כ כאן שאינו בתולדה אלא הוא חלק מהתערובת עצמו"משא, ס"ת נחשב ס"בגופו ואחד בתערובת מה

לכן , נחשב שכבר איתחזק שם איסור, מה ודאי ספק איסורבתוך אותה תערובת עצ, או חתיכת בשר אחת, או דג אחד

  .ס"מה שפורש מהתערובת אינו נחשב לס

כלומר חתיכת דג , כל האיסור רק ביחס לחתיכה בעין שפירשה מהתערובת, מ גם בספק איסור עצמו שנתערב"ומ

  .עצמו או חתיכת בשר עצמו שהוציאו מתוך התערובת ודנים עליה להכשירה

' ובישלו אותה בפחות מס, או חתיכת בשר מהתערובת שיש בה ספק טריפה, אחד מאותו תערובת אבל אם לקחו דג

לפי ' ס י"דיני ס[ך "מבואר בש, והוציאו את הדג עצמו ונשאר רק הטעם שלו שנבלע במאכל שבקדירה, באינו מינו

יטה כגופו של איסור דביחס לבליעות ולנתינת טעם לא החמירו להחשיב הפל, שהמאכל מותר] ד"ביאורו של השפ

  , ספיקות' ואפשר להחשיבו לב, עצמו

ורק מדרבנן מחמת חשיבותו לא , ד שם שרק באופנים שהספק איסור מדאורייתא כבר נתבטל"מ מבואר בשפ"מ

שרק מחמת שראוי להתכבד לא , או דג ספק טמא שנתערב ברוב, כגון חתיכת בשר ספק טריפה שנתערבה ברוב, בטיל

  . ספיקות לפני כאחת' טעם היוצא מהחתיכה לא החמירו להחשיבו כגופו של איסור ונחשב שיש בבזה ביחס ל, בטיל

או חתיכת בשר שספק טריפה , כגון שנתערב דג שהוא ספק טמא בדג טהור, אבל אם הספק איסור נתערב חד בחד

חד עם מאכלים ולא ניכר מי הספק וחתכו חלק מאחד משני הדגים או הבשר ובישלו אותה בי, בחתיכה כשירה

מ מאחר שעד "מ, וכל הספק עכשיו הוא רק על המאכלים שקיבלו טעם מהדג, כ את הדג"אפילו שהוציאו אח, אחרים

, כמה שמדאורייתא מספק הדג נחשב לאיסור הרי זה כודאי איסור שנתערב חד בחד שנחשב מדרבנן לאיסור גמור

  . ק איסור תורה עצמו שנתערב חד בחד שאסורכ מחשיבים כספ"בזה גם לגבי פליטת טעם מהמאכל המסופק ג

ע "ואם לא היו כשרים האם כבר עבר מעל, ה בסיר שהספק הוא אם המאכלים שבישלו בו תחלה הם כשרים"ז ה"ולפי

' מ מאחר וב"מ, הספיקות באים כאחת ואינו אלא בבליעות' אפילו שביחס לבליעות שבסיר ב, מהבישול או לא

, בזה דין פליטות ובליעות שוה לאיסור עצמו, רק בדברים שמדרבנן אינם מתבטליםולא , הספיקות הם דאורייתא

  .ס לפני והכל אסור"וכשספיקו אסור אין כאן ס, וצריך לדון על מקור ועיקר הספק כלומר על דין המאכל שנתבשל בו

אפילו , כנגדו' אם היה סהוציאו אותו וספק , כ שיש ספק על כשרות"נודע אח, דג' וכן אם הכניסו לתוך סיר מרק וכדו

כי זה רק ספק , ואפילו אם לא אבל לא התחזק כאן בכלל איסור, כנגד האיסור' שהספק עכשיו על הסיר אם היה בו ס

עלינו , והוא חלק מהנידון שלננו, מ מאחר וכשדנים על הצד המתיר השני דנים על דאורייתא של הדג"מ, איסור

  ]ס ד"ד דיני ס"כמבואר בשפ[, וספיקו לחומרא' ק היה ספק אם יש סלהחשיב כאילו ודאי שהיה כאן איסור ור

אפילו שיש , כ שיש ספק על כשרותו של אחר הדגים"ולא רק בבישול אלא אפילו אם מלח כמה דגים ביחד נודע אח

אלא לא התפשט ', כ לדעה זו לא שיש כאן איסור אלא התבטל בס"וא, אומרים שמליחה אינה אוסרת רק כדי קליפה

וגם אם ננקוט שכן התפשט אבל עדיין יש כאן ספק מה התפשט כי אינו ודאי שזה דג , ותר מהעובי הקליפה בכלללי

מ מאחר וכשרוצים להתיר לא מסתמכים על הצד "מ, כ אין כאן הוחזק כלל אפילו שבכלל יש ספק לפנינו"וא, טמא

כלומר על הדג עצמו , גם על שורש הספק אלא מצרפים לדון, הזה לבד שמחמת המליחה לא הגיע יותר מעובי קליפה

, ולכן צריך לאסור, א לקבוע כן"וא, וכשדנים על מקורו עלינו לקבוע בדאורייתא שהדג מותר, האם הוא כשר או לא

  . ע שיש מתירים"נשאר בצ] שם[ד "ובשפ

ו נחשב כספק אינ, ה"כמבואר בסימן ק, ק"ה שמליחה אינה אוסרת יותר מכד"ואפשר שמאחר והעיקר כדעת הראבי{

  .}ע"וצ, לזה מצרפים הצד שזה רק ספק איסור', אלא כצד חומרא לאסור עד ס

        

        ....מה דינןמה דינןמה דינןמה דינן, , , , והאם נטרפו מחמת הזריקותוהאם נטרפו מחמת הזריקותוהאם נטרפו מחמת הזריקותוהאם נטרפו מחמת הזריקות, , , , תרנגולות שיש ספק עליהן האם נעשו בהן זריקותתרנגולות שיש ספק עליהן האם נעשו בהן זריקותתרנגולות שיש ספק עליהן האם נעשו בהן זריקותתרנגולות שיש ספק עליהן האם נעשו בהן זריקות ....גגגג

  ].ו"ס ט"דיני ס[

לומר שכדי להחשיב כ, ס המתהפך שכל ספק מצד עצמו יוכל להיות ראשון או שני"גם לדעת הסוברים שצריך ס ....גגגג

כ מנא לך להתחיל בספק זה "דאל, ס צריך שבכל ספק גם בצד האיסור שלו יהיה לו צד היתר מחמת הספק השני"לס

שגם בצד האיסור שלו יש צד להתירו ולא להתחיל בספק זה שבצד האיסור שלו אין כל צד להתירו וממילא הרי 

שאם בהכרח שספק אחד צריך להיות ] ו"ס ט"דיני ס[ך "ב השמ כת"מ, לפניך ספק גמור של איסור שאין לו צד היתר

  .מוקדם לפני השני לא צריך שיהיה מתהפך

' אפי, וגם אם עשו להם זריקות לא ודאי שנטרפו, ז בתרנגולות שמסתפק עליהם אם עשו להם זריקות או לא"ולפי

מ "מ, רפו אין כאן צד ספק להתירוכי על הצד שנט, א להופכו לספק ראשון"י הזריקות או לא א"שהספק אם נטרפו ע

ועל הספק הזה , י הזריקה לפני שדנים האם בכלל הזריקו בהם או לא"א להתחיל את הספק האם נטרף ע"מאחר וא



ס "לכן נחשב שפיר ס, כי גם אם הזריקו אינו ודאי שהזריקו במקום שנטרף, אם הזריקו או לא לכל צד יש צד שמתירו

        .להתיר

        ....וספק האם נמכרו מכירת חמץ כדיןוספק האם נמכרו מכירת חמץ כדיןוספק האם נמכרו מכירת חמץ כדיןוספק האם נמכרו מכירת חמץ כדין, , , , הם מלפני הפסחהם מלפני הפסחהם מלפני הפסחהם מלפני הפסח    מוצרי חמץ שספק אםמוצרי חמץ שספק אםמוצרי חמץ שספק אםמוצרי חמץ שספק אם ....דדדד

  .מה דינם .1

  .מה דינם, וספק אם נמכרו כדין, וכן מוצרים שלא ודאי שנחמצו כבר לפני פסח .2

 .מה דינם, וספק האם הם מלפני הפסח, וכן מוצרים שספק אם יש בתערובת שלהם חמץ .3

 ].ו"ד ט"דיני י[ 

ומאיזה ספק , היתר זה פוגם ומחליש גם את צד האיסור שבספק השני שצד, מאחר וכל ספק שלפני יש לו צד היתר. דדדד

 .ס"נחשב לס, שנתחיל צד ההיתר של אותו ספק יפגע בצד האיסור שבספק השני

או שמסתפקים האם זה הספיק , ולכן מאחר ואפשר לדון תחלה האם חמץ זה הוא מלפני פסח או מאחרי פסח

שמא זה היה ,  או שהחמיץ לפני פסח, אם נאמר שזה נוצר לפני פסח וגם, להחמיץ כבר לפני פסח או רק אחרי פסח

  .שייך  לגוי או נמכר כדין לגוי

שמא לא עבר , וגם אם הוא של ישראל, מאידך אפשר גם להתחיל ולדון להיפך האם חמץ זה של ישראל או של גוי

  .עליו הפסח

הספק אם החמץ של גוי מוסיף עליו עוד צד  ,בין על הספק אם עבר עליו הפסח, וכל ספק כאן מוסיף עוד צד אחר

' אפי, הוא צד היתר אחר לגמרי, וכן הספק אם הוא של גוי על הצד שהוא של ישראל שמא הוא מאחרי הפסח, היתר

צדדים אלו בפועל אינם מוסיפים כל היתר כלל בנידון ' ב, ובין אם זה מאחרי הפסח, שבין אם זה של נמכר לגוי

  .שמות' נחשב לב, כל שבמציאות הוא ספק אחר לגמרי ,שלפנינו אחד על השני

אלא כל שלכל ספק יש סיבה אחרת וטעם , דבכדי שלא יחשב לשם אחד לא צריך שבפועל יוסיף אחד היתר על השני

  .סיבות אחרות בפני עצמם להיתר' זה עצמו עושהו לשתי שמות דכבר נחשב לב, אחר להתיר

בזה אם ספק אחד מתיר בפועל יותר מחבירו זה עצמו סיבה , אחר ורק במקום שבמהותו מצד עצמו אינו ספק

  ].דוגמאות לכך עיין לקמן[ספיקות בפני עצמם ' שמתייחסים לזה כב

כי לכל אחד יש , שמות' נחשב גם לב, ויש ספק אם הם מלפני הפסח, וכן מוצרים שמסתפקים יש בהם מתערובת חמץ

  .ם כי אפשר לדון על כל ספק ראשוןוהם גם מתהפכי, טעם וסיבה אחרת לגמרי להתיר

כלומר כל עוד לא הסתפקנו האם זה , אמנם אפשר שאינו נחשב למתהפך כי לעולם צריך תחלה לדון על הריעותא

חמץ או לא ולא נולד לנו צד הריעותא האם זה חמץ לא שייך לדון תחלה האם מוצר זה מלפני פסח או מאחרי פסח כי 

זה גופא שכל הספק מתחיל רק אחרי שנדון ונחשוש ,  חמת כן אינו נחשב למתהפךאלא שאם מ, אין לזה כל משמעות

נ יש כאן שפיר "וממילא ממ, כ"יהיה סיבה שלא צריך כאן שזה יהיה מתהפך כי כל הספק מתחיל רק אח, שזה חמץ

  ].ו"ך ט"כמבואר בש. [ס"ס

  

        ....עם עוד שניצל אחרעם עוד שניצל אחרעם עוד שניצל אחרעם עוד שניצל אחר    ונתערבונתערבונתערבונתערב, , , , ונתעורר לו ספק האם טיגנו בחמאה או מרגרינהונתעורר לו ספק האם טיגנו בחמאה או מרגרינהונתעורר לו ספק האם טיגנו בחמאה או מרגרינהונתעורר לו ספק האם טיגנו בחמאה או מרגרינה, , , , טיגן שניצלטיגן שניצלטיגן שניצלטיגן שניצל. . . . הההה

        .מה דין שני השניצלים ....1111

        .מה דין השני, אכלו בטעות שניצל אחד או זרקו אותו ....2222

 .ל אם נתערב בכמה שניצלים"מה הדין בהנ ....3333

 .מה דין השניצל שנחתך, חתכו אחד מהשניצלים והעבירו אותו לתוך צלחת ....4444

או לתוך צלחת שהיתה בה כבר חתיכת , האם יש חילוק בין אם העבירו את השניצל לתוך צלחת ריקה ....5555

 .שניצל אחרת

 .לבין לא ידע, האם יש חילוק בין אם מי שהעביר חתיכה לצלחת אחרת ידע שיש כאן תערובת ....6666

עירבו לקחו משם שניצל אחד ו, אחרי שעירבו את השניצל שמסתפק אם טוגן בחמאה בשניצלים אחרים ....7777

 .מה דינם, בשניצלים אחרים

 .ומשם לקחו אחד ועירבו באחרים, מה הדין בזה בשניצל שודאי טיגנו אותו בחמאה ועירבו אותו באחרים ....8888

או שיש ספק , שמסתפק עליה אם היא ממחלבת ישראל או לא, וכן מי שהיתה לו חתיכת גבינה ללא הכשר ....9999

 .מה דין הכל, ונתערבה החתיכה באחרות, לאעל אחד מחביות החלב האם ישראל ראה את החליבה או 



, נ"ך סק"ש, י"ז סק"ט, ט- ח"א ס"מחבר רמ, ד"בינת אדם קבוע מ, ז, ב"כ, ד שם"שפ, י, ח, ה-ס א"דיני ס[ 

 ]. ד"ז סקי"ט, ב"וסקס

ח "להסוברים שטיגון של בב{מאחר וכשמסתפק אם טיגנו אותו בחמאה או מרגרינה , אם השניצל מבשר בהמה. הההה

ס ואסור  "לא חשיב ס, כ עם עוד שניצל שודאי טיגן במרגרינה"כשנתערב אח, זה ספק דאורייתא} רייתאהוא דאו

מאחר וחד בחד } ח שחולק"ך דלא כהפר"לדעת הש, {או זרקו אותו, כ בטעות אכלו שניצל אחד"וגם אם אח, ע"לכו

כמבואר [ו אותו או זרקו אותו א לתלות ולומר שזה שהיה אסור הוא זה שאכל"א, נחשב כל אחד כגופו של איסור

 ].'ס ח"בדיני ס

אם נתערב בעוד ' אלא אפי, ת"שזה תערובת של חד בחד שאסור מה, יתירא מכך לא רק אם נתערב בעוד שניצל אחר

מ מאחר והשניצלים נחשבים לראויים "מ, ומדאורייתא בטל חד בתרי, כמה שניצלים שודאי שטוגנו במרגרינה

נחשב לגופו של איסור והתערובת , כ רק מספק"שהשניצל שאסור איסורו ג' לכן אפי, להתכבד ומדרבנן לא בטל

  ].ה-ס א"כמבואר בדיני ס. [אסורה

ובין אם זה מתערובת של , בין אם זה מתערובת של שתי שניצלים, וגם אם חתכו חלק מהשניצל והכניסו בצלחת

מאחר ופירשה , מוגדר לראוי להתכבדאבל החתיכה שחתכו והכניסו לתוך הצלחת הוא בגודל כזה ש, שלושה

ד "ובשפ' ך דין י"כמבואר בש. [מהתערובת שמחמת שאינה בטילה נהפכת לקבוע ונחשבת כחד בחד גם היא אסורה

  ].שם

הניח אותה בצלחת שכבר היה בה ' אלא אפי, וביותר שלא רק אם חתך והניח רק את אותה חתיכה עצמה לבד בצלחת

  .מ מאחר והכל כאן הוא תערובת של חד בחד הכל אסור"מ, ן עוד ספק שלישידנתווסף כא, חתיכת שניצל אחר

אפילו שגם עכשיו הוא בתערובת , ורק אם עכשיו השניצל כבר לא בגודל שנחשב לראוי להתכבד ששייך עליו ביטול

, וכל חד בחד נחשב כגופו של איסור, וגם מקודם היה מעורב רק חד בחד, של חד בחד שכל אחד נחשב לאיסור

  ].ב"ס כ"ד דיני ס"כמבואר בשפ. [נ יש כאן רוב חתיכות שהם בעצם היתר האחד שהוא איסור מתבטל בו"מאחר וממ

זה רק אם פירש , ס"אמנם כל מה שאמרינן שאפילו אם לקחו חתיכה מהתערובת שהיה בה ספק טריפה אינו נחשב לס

אם פירש לפנינו נחשב שהספק התחיל במקום כי רק , והעבירו לצלחת אחרת, כלומר שחתכו חתיכת שניצל, לפנינו

אבל בפירש שלא בפנינו דהיינו שמי שלא ידע , ס"ואינו נחשב לס, הראשון ושם נולדו שתי הספיקות בזה אחר זה

מאחר , אפילו שידוע בבירור מאיזה תערובת הגיעה חתיכה זו, העביר חתיכה מהשניצלים לצלחת אחרת שלא בפנינו

א עכשיו לפנינו יש לפנינו שני ספיקות כאחת על חתיכה זו עצמה האם היא של היתר ואם וכשב, ופירש שלא בפנינו

ואין דנים תחילה מהיכן היא , נחשב שנולדו לפנינו שתי הספיקות כאחת, היא של ספק איסור אולי אותו ספק מותר

א "ד ליישב קושיית הרע"ס מ"לפי מה שפירשו הבינת אדם כללי ס' ך דין ז"כמבואר בש. [ולכן ספיקו מותר, הגיעה

  ]. ש בארוכה"עיי

ולכן אם השניצל המסופק האם טוגן בחמאה או מרגרינה נתערבה עם עוד , אלא שאפילו שספק איסור נחשב כודאי

דשניצל שודאי שטוגן בחמאה שנתערב , מ לענין תערובת שניה חלוק דינו מודאי"מ, ס"שניצל אחד לא נחשב לס

אחרי שמחמת שראוי להתכבד , הוציאו שניצל והכניסו לתוך כמה שניצלים אחרים ומתערובת זו, בשניצלים אחרים

ורק אם הוציאו מהתערובת השניה שניצל , כל התערובת השניה אסורה] ח"ס[א "לדעת המחבר והרמ, אינו בטל

  . והכניסו לתוך תערובת שלישית הכל מותר לאכול אחד אחד

ולא אמרינן , ומשם נתערב למקום אחר תערובת השניה מותרת ,שבספק איסור שנתערב] ח"ס[א "מ מבואר ברמ"מ

א שגם בכל ודאי "דבספק מיקל כדעת הרשב. תערובות' וצריך ג, שמאחר וספיקו כודאי נחשב שנתערב כאן איסור

  .איסור שנתערב תערובת השניה מותרת

ס על כל חתיכה האם "ן סדיש כא, גם ודאי איסור תערובת השניה מותרת] נ"סק[ך "והש] י"סק[ז "אבל לדעת הט

אולי לא , וגם אם זהו השניצל שהיה בתערובת הקודמת, כ ולא הובאה מהתערובת הקודמת"חתיכה זו היתה כאן לפני

  .זה הוא השניצל האסור

מ כל איסורה הוא רק מפני "מ, אסורה כולה מספק, ואפילו שכל התערובת הראשונה מאחר ויש בה חתיכה אסורה

גם מספק , מ מאחר שיש כאן גם ודאי היתר"אבל מ, יכים לחשוש שמא היא החתיכה האסורהשעל כל חתיכה אנו צר

ולכן אינו , ואינו דומה לספק איסור מגופו ששייך לקבוע עליו איסור מספק, לא שייך לומר שקבענו על כל אחד איסור

ס "נחשב לס, ק איסורוביחס לתערובת השניה שאינו ודאי כלל שיש כאן ספ, נחשב מחמת הספק כאיסורו בגופו

  .ומותר

, וכן דג שמסתפקים אם הוא היה ממין טמא, שמסתפקים אם טיגנו אותו בחמאה, כל זה בשניצל מבשר בהמה

ונתערבה , ם או ישראל"והסתפק עליה אם זה ממחלבת עכו, אבל אם היה לו חתיכת גבינה, שאסורים מדאורייתא

' ל בזה שאפי"שקיי, תוך החביות אם ישראל ראה את החליבהאו שמסתפקים על חבית חלב אחד מ, בגבינות אחרות

סימן [ז "וכן שניצל מבשר עוף שספק אם טוגן בחמאה לדעת הט, מ ספיקו לחומרא"מ, שכל איסורם הוא רק מדרבנן



א "לדעת הרמ, שזה ספק אחד בגופו ואחד בתערובת' אפי, ספיקו לחומרא, שאפילו שאסור רק מדרבנן]  ה"ח סק"צ

ולכן לא שנא נודע והוכרע , יסוד האיסור של אחד בגופו ואחד בתערובת זה רק בספק דאורייתא שלחומראכל ] ט"ס[

  .ואוסר תערובתו, כודאי איסור' דנינן לי, לא שנא לא הוכרע, כבר הספק הראשון

, כשהם בתערובת לא אמרינן עליהם ספק לחומרא, באותם הספיקות שמצד עצמם הם לחומרא' אבל ספק דרבנן אפי

  .והתערובת מותרת, ס"ויש כאן ס

האם עיקר טעמו שאוסר אחד בגופו ואחד בתערובת הוא מפני שכל ]  ב"סקס[ך "אבל לדעת המחבר מסתפק בש

גם , כל שהספק הוא עליו מצד עצמו וספיקו לחומרא, לא שנא הוכרע לא שנא לא הוכרע, מקום שדינו מספק לחומרא

או שגם לדעת המחבר באותם שלמרות שאיסורם הוא מדרבנן ספקו . סורוא, ס"אם נתערב נחשב לספק אחד ולא לס

  .ס"מ בתערובת לא אסרוהו דנחשב לס"מ, אסור

, ולכן כל ספק שדינו שאסור מספק, ס"ספק אחד בגופו ואחד בתערובת לא חשיב כלל ס] ד"סקי[ז "אבל לדעת הט

ס "לא חשיב ס, ת"אפילו אם אין לו עיקר כלל מהו, גם אם איסורו רק מדרבנן', וגם אינו מתבטל מחמת חשיבותו וכדו

  . ואסור

        

, , , , כ שהיה במים גם דג קטן טמאכ שהיה במים גם דג קטן טמאכ שהיה במים גם דג קטן טמאכ שהיה במים גם דג קטן טמא""""ומצא אחומצא אחומצא אחומצא אח, , , , הוציא אחד מהם ובישלו עם מאכליםהוציא אחד מהם ובישלו עם מאכליםהוציא אחד מהם ובישלו עם מאכליםהוציא אחד מהם ובישלו עם מאכלים, , , , כמה דגים היו שרויים בתוך מיםכמה דגים היו שרויים בתוך מיםכמה דגים היו שרויים בתוך מיםכמה דגים היו שרויים בתוך מים. . . . וווו

כנגד הדג הטהור כנגד הדג הטהור כנגד הדג הטהור כנגד הדג הטהור ' ' ' ' וכן מסתפק אם בקדרה יש סוכן מסתפק אם בקדרה יש סוכן מסתפק אם בקדרה יש סוכן מסתפק אם בקדרה יש ס, , , , ומסתפק אם שהו הדג הטהור במים יחד עם הטמא מעת לעתומסתפק אם שהו הדג הטהור במים יחד עם הטמא מעת לעתומסתפק אם שהו הדג הטהור במים יחד עם הטמא מעת לעתומסתפק אם שהו הדג הטהור במים יחד עם הטמא מעת לעת

        ....שהכניסשהכניסשהכניסשהכניס

            .המאכלים שבקדרה מה דין ....1111

ומסתפק האם שהה בתוכה מעת לעת או , ומצא שנשפך לתוכה חלב, וכן  מגירה שהיה בה תפוח אדמה ....2222

מה דין , כנגד החלב שבמגירה' ומסתפק האם היה בקדרה ס, א בקדרה עם בשר"בישל את התפו. פחות

            .המאכל שבקדרה

או שמסתפק האם הבשר שחתך , בשרוכן בצל שחתכו בסכין שמסתפק עליו האם בעבר הרחוק חתך בו  ....3333

או שמסתפק , או שמסתפק האם חתך בו בשר בכלי ראשון או בכלי שני, היה בדרגת חום שהיד סולדת בו

 .מה דין הבצל, על הסכין עצמו אם הוא חלבי או בשרי

 .ומה דין המאכל שטוגן עם הבצל, מה דין המחבת, כ את הבצל במחבת חלבית עם עוד מאכל"טיגן אח ....4444

אלא שמסתפק על הבצל עצמו , ל באופן שברור לו איזה סכין בשרי ואיזה חלבי"ונה הדין בכל הנהאם ש ....5555

 .האם נחתך בסכין בשרי או חלבי

 .מה דינו, ומסתפק אם חתכו אותו בסכין חדש או ישן, בחנות ללא השגחה' וכן מי שקנה בצל וכדו ....6666

 ].ב"ך שם סקי"א ש"ו ס"סימן צ, ז"א קמא ע"רע, ו"ס ט"דיני ס, ז שם"משב, ד"ז סקי"ט[

א "כ בכל צד בספק אתה מודה שהתפו"א א"כנגד החלב שהיה בתפו' שאם נתחיל לדון אם היה בקדירה ס' אפי. . . . וווו

כ לבוא ולדון עוד ספק האם "א אח"כ א"וא, כנגדו או לא' אלא הספק הוא רק האם היה ס, ע בחלב"שהו מעל

דמאחר ולפני שנתחיל , ס"מ נחשב ס"מ, שאינו מתהפך ס"וזהו ס, ע בתוך החלב או לא"א בכלל שהו מעל"התפו

כנגד החלב ' לא שייך לדון בכלל אם היה בקדרה ס, ונבלע בו חלב, ע בתוך החלב"א שהה מעל"לדון בכלל אם התפו

 ].ו"ך דין ט"כמבואר בש[כ בהכרח שזהו סדר הספיקות ולכן לא צריך שיהיה מתהפך "א, א או לא"שנבלע בתפו

' הספיקות הם בב' דמאחר וב, ס"מ מטעם אחר לא חשיב ס"מ, ס שאינו מתהפך"לו חיסרון של ס אלא שאפילו שאין

צריך לדון על כל ספק בפני עצמו ואם כאשר נדון על הספק הראשון בפני עצמו אנו צריכים להכריע , גופים נפרדים

, שייך לדון על שתיהם כאחתהספיקות הם בגוף אחד ' ורק במקום שב, א להמשיך עם ספק אחר"עליו לאיסור כבר א

, כ שדג אחד היה טמא"נודע אח, או שהשרה כמה דגים ביחד, ולכן בין באופן שמצא זבוב בתוך קדרה עם מרק

מאחר ויש כאן ספק גם , כנגד הדג שהכניס בתוכו' וכן האם יש בקדרה ס, ע"ומסתפק אם הדגים שהו ביחד במים מעל

, ועל הראשון דנים בעצמו וצריך להכריע עליו שאסור, גופים' ספיקות בב' והרי זה ב, על הדג בעצמו אם הוא נאסר

  ].ז שם"ד ובמשב"ז סקי"כמבואר בט. [א להתיר השני"א

אלא גם אם נשפך חלב לתוך מגירה , ג שהספק הוא האם נכבש איסור ביחד עם היתר או לא"לא רק בכה, יתירא מכך

א עם חלב אינו איסור מצד עצמו ורק אסור "אפילו שתפו, ע"ויש ספק האם שהו ביחד מעל' א וכדו"שיש בה תפו

] ז"קמא סימן ע[א "מבואר ברע, ע בתוך החלב או לא"א שהה מעל"וכל הספק הוא רק האם התפו, לאכלו עם בשר

דביחס , {שמספק הוכרע דינו שאסור לבשלו עם בשר, שעל ספק זה עצמו גם שייך לומר שיש בו הכרעת איסור

ומסתפק , א לתוך קדרה עם בשר"כ את התפו"ולכן אם הכניס אח} ח הוה ספק דאורייתא"בבלבשלו גם כבוש של 



ספיקות נפרדים ספק ' גופים וב' דהרי זה כב, ס"א להחשיבו לס"א, א"כנגד החלב שבתפו' אם היה במה שבקדרה ס

  .ס"יב סגופים נפרדים שאינם באים כאחת לא חש' ס שבב"וכל ס, א וספק אחד על הקדירה"אחד על התפו

או שמסתפק האם חתך בו בשר , ב"ע חתך בו בשר כשעדיין היס"שמסתפק האם לפני המעל, י"וכן סכין בשרי אינו ב

כ חתך עם "ואח, או שמסתפק על הסכין עצמו האם הוא בשרי או חלבי', בעבר בכלי ראשון או רק בכלי שני וכדו

וספק דעת הסוברים שדברים החריפים , זה בשרי ס ספק אם"א לצרף לס"א, מהדברים החריפים' הסכין בצל וכדו

וכבר הוכרע על הסכין מספק שהוא , גופים' דהרי זה כב, י"בדרגה זו אינו נחשב לחריף להשביח בליעות של אינו ב

  .אם משביח או לא' אסור בחלב לפני שאנו דנים על הבצל וכדו

, ב או לא"ר בשר שהיה בדרגת חום שהיסכ אם לקח את הבצל שחתך בסכין שמסתפק עליו אם חתכו בו בעב"משא

, וטיגנו את הבצל במחבת חלבי, ש"או שחתכו אותו בסכין שמסתפק עליו האם חתכו בו בשר בכלי ראשון או רק בכ

נחשב , י ובשעה שטינגו בו את הבצל"מאחר וכל הספיקות נולדו בו רק ע, או למאכל החלבי שטוגן בו, ביחס למחבת

וגם , וסיבת הספק הוא האם חתכו את הבצל בסכין בשרי, כלומר האם טוגן בו בצל בשרי, ספיקות כאחת' שנולדו ב

  . ס ומותר"ונחשב ס, י"אם חתכו האם בכח הבצל להשביח טעם של אינו ב

מאחר וכל הספק הוא על , אלא מסתפק באיזה סכין חתך את הבצל, וכן אם ברור לו איזה סכין בשרי ואיזה חלבי

והאם הוא בדרגת חורפיה כזו , הספיקות כאחת האם נחתך בסכין חלבי או בשרי' ולדו בהבצל בעצמו בו עצמו נ

א "ו ס"וכמבואר בסימן צ[, או בחלב, ולכן הבצל מותר בבשר. ס"והוה שפיר ס, י"שיכול להשביח בליעות של אינו ב

  . דהוה תרתי דסתרי, ורק להשתמש בו חלק לבשר וחלק לחלב אסור]. ב"ך שם סקי"ובש

        . . . . ואינו יודע איזה מין מהםואינו יודע איזה מין מהםואינו יודע איזה מין מהםואינו יודע איזה מין מהם, , , , ונודע שחלק מהפירות היו של ספק ערלהונודע שחלק מהפירות היו של ספק ערלהונודע שחלק מהפירות היו של ספק ערלהונודע שחלק מהפירות היו של ספק ערלה, , , , ונתערבוונתערבוונתערבוונתערבו, , , , ה כמה מיני פירות בכמה חנויותה כמה מיני פירות בכמה חנויותה כמה מיני פירות בכמה חנויותה כמה מיני פירות בכמה חנויותקנקנקנקנ ....זזזז

        .מה דין כל הפירות ....1111

        .מה דין הפרי שלקח, לקח אדם פרי מהתערובת ....2222

 .  .  .  .  מה דינו, ונתערב אחד מהם באחרים, ואינו יודע איזה, אחד מהם של ערלה, וכן שני אתרוגים לפניו ....3333

ולקח ירקות מאחת מהן , ואין ידוע באיזו, באחת מהן הסחורה היא של שביעית, ויות ירקותשתי חנ ....4444

 .מה דין כל הירקות, ונתערבו בירקות של היתר

 ].א"ד סקס"שפ, א"ס כ"דיני ס, כ"נקוה, ד"ז סקי"ט[ 

בה שלא בטלים לא שנא אם הסי, באותם תערובות שרק מדרבנן אינם בטלים' אפי, ספק אחד בגופו ואחד בתערובת ....זזזז

שהסיבה שמדרבנן אינו , שנתערב באחרים, או ספק מורכב, כגון אתרוג שספק ערלה, זה מחמת שהם דברים חשובים

ואפילו אם זה לא פרי חשוב אלא שמאחר ונתערב באינו מינו , בטל מפני שאתרוג נקי ומהודר הוא דבר שבמנין

, ונתערבו, קנו פירות בכמה חנויות' ולכן אפי.  ס"א חשיב סכ ל"ג, וכדין יבש ביבש אינו מינו, מדרבנן הוא לא בטל

וכנגד כל מין יש , או איזה פירות נקנו בכל חנות, ולא ידוע איזו חנות מוכרת ספק ערלה, ונודע שאחד מהם ספק ערלה

 .בלי בישול' כ אסור לאכול את הפירות אפי"ג, רוב

לא רק שלא יכול לקחת מהתערובת דנחשב כלוקח , תוזה אחד בגופו ואחד בתערוב, ואחרי שמדרבנן זה לא בטל

  .ס"א להתיר אותו מצד ס"ע א"לכו, או פרי אחד, אם אדם אחר הוציא מהתערובת אתרוג אחד' אלא אפי, מהקבוע

שנתערב לו עם אתרוג אחר של , כלומר שהיה לפניו אתרוג של שביעית, אבל במקום שהאיסור עצמו הוא דרבנן

מ מאחר וזה "למרות שהאיסור כאן הוא דרבנן מ, הפירות של שביעית ולא ידוע איזה חנות וכן אם בחנות אחת, היתר

אם נאבד אחד מהאתרוגים לא אמרינן על השני ' ולכן אפי, תערובת של חד בחד גם בדרבנן אמרינן איתחזק איסורא

אבל בזה שונה מאיסור ,  ]א"ד סקס"ושפ, א"ס כ"ך דיני ס"לדעת הש.  [ונחשב לספק איסור בגופו, ספק דרבנן לקולא

שספק דרבנן חד בחד לחומרא ונחשב כספק ' א אפי"לדעת הרמ, כ בעוד אתרוגים אחרים"דאורייתא שאם נתערב אח

ס ספק "כי רק בספק דאורייתא לא מצרפים לס, ס"מ ספק איסור דרבנן שנתערב נחשב לס"מ, בגופו של איסור

  .ו וספק בתערובתס ספק בגופ"אבל בספק דרבנן מצרפים לס, תערובת

דלא , הכל אסור] ד"סקי[ז "לדעת הט, אבל בדעת המחבר נחלקו בדין ספק אחד בגופו ואחד בתערובת באיסור דרבנן

שכתב שהטעם שספק טריפה ' גם לדעת המחבר אפי] ב"ך סקס"וכן נוטה בש[כ "ולדעת הנקוה, ס"אמרינן בזה ס

  .ג רק דאורייתא"ור בכהמ כונתו לאס"מ, שנתערבה אסורה מאחר וספק אחד בגופו

        ....וטורח מרובה הוא להטבילו עכשיווטורח מרובה הוא להטבילו עכשיווטורח מרובה הוא להטבילו עכשיווטורח מרובה הוא להטבילו עכשיו, , , , ומסתפק אם הטבילו אותו או לאומסתפק אם הטבילו אותו או לאומסתפק אם הטבילו אותו או לאומסתפק אם הטבילו אותו או לא, , , , כלי שעשוי מחומר שספק אם טעון טבילהכלי שעשוי מחומר שספק אם טעון טבילהכלי שעשוי מחומר שספק אם טעון טבילהכלי שעשוי מחומר שספק אם טעון טבילה. . . . חחחח

        .מה דינו ....1111

        .מה דינם, ואין טורח להטבילם, ונתערב בכלים אחרים דומים שודאי טבולים, אם הכלי הוא כלי חשוב ....2222



ויש גם ספק על המפעל שייצר את הכלי אם הוא של , ילהאם יש ספק אם הכלי עשוי מחומר הטעון טב ....3333

 . מה דינו, ישראל או של נכרי

 .האם יש חילוק בזה אם הכלי הוא ממיני הכלים הטעונים טבילה מדאורייתא או רק מדרבנן ....4444

 ].א"ז סקי"מ, ס ג"דיני ס, א"ז סקי"ט, ז"ך סקנ"ש, א"ט רמ"ס[ 

מאחר , ונסתפק עליו אם כבר הטבילו אותו או לא, עון טבילה או לאכלי שספק עליו אם הוא עשוי ממין וחומר הט. . . . חחחח

באופן שזה טירחא מרובה להטביל ' אפי, והאם הטבילו אותו, כלומר האם נתחייב טבילה, ענינים' ספיקות בב' והם ב

היינו יש לעיין האם אפשר לחלק בזה בין אם הספק הוא אצלו ד{. ס"מ לא חשיב ס"מ, מ"הכל ולכן אינו נחשב שישל

' ג אולי נחשב שב"שבכה, שזה רק איסור שימוש בכלי שאינו טבול', לבין אם מתארח וכדו, האם עליו להטבילו

 }א"הספיקות נוצרים בב

מאחר ואינו , אם זה כלי חשוב שלא בטל, כ התערב כלי זה עם כלים אחרים שכבר ודאי הטבילו אותם"אם אח' ואפי

  ].'ס ג"כמבואר בדיני ס[אחרים ס אין כל מעלה במה שנתערב ב"נחשב לס

ויש גם ספק בהגדרת הבעלות של המפעל אם , או לא, ואם יש ספק על הכלי אם הוא עשוי מחומר שמצריך טבילה

, מ"אלא שאם אפשר להטבילו נחשב שישל, ס"ונחשב לס, הוא בבעלות ישראל או גוי שתי הספיקות הם בגוף אחד

  .ע"נשאר בזה בצ] ז"סקנ[ך "ובש ,ס"א רק בצורך גדול אמרינן ס"ולדעת הרמ

מ מהני "בדרבנן גם בדשיל] א"סקי[ז "לדעת הט, ואם זה ממיני הכלים שגם אם הם חייבים טבילה זה רק מדרבנן

  .כ מבואר שאין חילוק בזה בין דאורייתא לדרבנן"אבל בנקוה, ס"ס

האם זה ממפעל בבעלות ישראל  וכן אם הספק הוא, ה אם ספק אחד הוא האם זה מחומר שחייב טבילה"ויש לדון שה

כגון בזמן שזה עדיין נמצא בחנות , והספק השני הוא האם בבעלות שעכשיו זה נמצא זה חייב טבילה, או של נכרי

, אפילו שהספק על המין האם זה נוצר ממין החייב טבילה הוא ספק מוקדם, א שעדיין לא חל עליו חיוב טבילה"שי

א לומר שכבר "א, ן שהוא עדיין בחנויות אפשר שהוא עדיין לא חייב טבילהמ מאחר וכל זמ"מ, וספק בפני עצמו

מ מאחר וכל זמן שהוא במפעל "מ, כ אפילו שיסוד ושורש הספיקות הם נפרדים לגמרי"וא, הוכרע עליו שהוא חייב

עורר וכל הספק על המין מת, ובמצב של כלי סחורה לא שייך כלל לדון על הכלי הזה אם הוא חייב טבילה או לא

ספיקות הבאים לעולם ' נחשב לב, ונולד רק כשהוא בחנות ביחד עם הספק האם כשזה בחנות כבר נתחייב בטבילה

ואם אין טירחא מרובה ונחשב , ס"ואם יש בזה טירחא מרובה להטביל נחשב לס, כאחת שדנים עליהם כאחת

שיש עליו דין עכשיו ] ז"קמא ע[א "כ הרע"ע האם דומה למש"אלא שיל, {מ רק במקום הצורך אפשר להקל"שישל

  }ה כאן מוכרע עליו עכשיו שכאשר יהפך לכלי מאכל יתחייב בטבילה"ה, שיאסר לאכול בבשר

והסירו ממנו את , ם"אבל אם יש לו ספק על המין אם חייב בטבילה או על מקור הכלי אם הוא ממפעל ישראל או עכו

או שזה כלי חשוב ונתערב אפילו עם כמה כלים , של ישראלהתוית ונתערב לו עם כלי הדומה לו ממש  שהוא ממפעל 

גם אם נודע לו הספק על עיקר חיוב הכלי רק אחרי שכבר נתערב , הדומים לו שכבר טבולים או שהם ממפעל ישראל

מ באופן שאין זה טירחה להטביל את כל הכלים ולכן נחשב "מ, ואפילו שנתערב ברוב שמדאורייתא בטל, באחרים

, וספק אחד נוצר מחמת התערובת בכלים אחרים, ר וספק אחד כאן הוא בגוף הכלי אם חייב בטבילהמאח, מ"שישל

ז "כמבואר במשב[אסור , הספיקות כאחת' מ ואפילו נודעו ב"מ אחד בגוף ואחד בתערובת אפילו בהפס"בדשיל

  ].  א"סקי

        

        ....בישל מאכל בקדרה שמסתפק האם בישלו בה תוך מעת לעת מאכלים אסוריםבישל מאכל בקדרה שמסתפק האם בישלו בה תוך מעת לעת מאכלים אסוריםבישל מאכל בקדרה שמסתפק האם בישלו בה תוך מעת לעת מאכלים אסוריםבישל מאכל בקדרה שמסתפק האם בישלו בה תוך מעת לעת מאכלים אסורים. . . . טטטט

        .אם יש חילוק בין אם בישלו בקדרה כמה מאכלים במשך היום או לאה ....1111

        .מה הדין אם מסתפק אם בכלל בישלו בעבר מאכלים אסורים בקדרה ....2222

ואין , ונודע לו שביום הקודם בישלו בה מאכל אסור, וכן מי שבישל במשך היום כמה פעמים באותה קדרה ....3333

ילוק בין המאכלים שבישל בה היום בתחלת האם יש ח, ידוע באיזה שעה ביום ואם כבר עבר מעת לעת

 .היום או בסופו

האם ימולו אותו , ואין ידוע האם נולד בשבת עצמה לפני השקיעה או בבין השמשות, וכן מי שנולד בשבת  ....4444

 .בשבת או ביום ראשון

 .האם מותר לו לעשות אז מלאכה, וכן בערב שבת כשמסתפק אם הוא עדיין יום או כבר בין השמשות ....5555

 ].מ"ה ביהש"א ד"רס, מ"ה ביהש"א ד"ביאור הלכה סימן של, ו"ט- ד"י, ב"ס י"סדיני [ 

שבפועל במצב שלפנינו הספק השני ' אפי, אם כל ספק יכול להתיר עוד דברים אחרים] ב"ס י"דיני ס[ך "לדעת הש. טטטט

כל בכלי שיש ספק ולכן אם בישלו מא, עצם זה שיוכל להתיר מגדירו לעוד ספק בפני עצמו, אינו מתיר יותר מהראשון

שידוע לנו ' אפי, פ בכל מאכל"וממילא הבליעות איסור שבו הם נטל, ע ממתי שבישלו בו איסור"האם עבר מעל

ועל אותו מאכל היתר יש גם ספק שמא , שבישלו שמאז שבישלו בו איסור בישלו בו רק מאכל אחד מסוים של היתר



כ כלפי מאכל זה אין כל חילוק תוספת "וא, כל הזההבשר איסור שבישלו בקדרה גם מצד מהותו פוגם את המא

פ "או שהסיבה שזה נטל, ע משעה שהתבשל האיסור"בין אם האיסור פוגם בו מחמת שכבר עבר מעל, ומשמעות

מ מאחר "מ, מפני שהמאכל האסור שנתבשל בו הוא סוג ומין שפוגם את טעם המאכל ההיתר שמתבשל בו עכשיו

למרות שבפועל , סור הוא ספק שמצד עצמו מתיר גם את כל מה שמתבשל בוע מהאי"שהספק שמא כבר עבר מעל

 .ס"ונחשב לס, יש לו משמעות ושם ספק כשלעצמו, לא בישלו בו

ע האחרון "האם במעל, וגם אם בישלו, וכל שכן כשיש ספק כללי על קדרה מסויימת האם בישלו בה מאכל אסור

והצד היתר בספק , שמתיר אפילו לכתחילה להשתמש בקדרה שהצד ההיתר שבספק האם בישלו הוא צד ספק, בישלו

כי לכתחילה אסור , ע מתיר רק בדיעבד את המאכלים שנתבשלו בו"שכן בישלו בה איסור אלא שכבר עבר מעל

  .ס"ספיקות והוה ס' שנחשב לב, י"לבשל בקדרה שיש בה בליעות איסור אינו ב

כ הוא ספק אחר שאפשר "ס אלא א"ו אינו נחשב עדיין לסך גם כאשר ספק אחד מתיר יותר מחביר"אמנם לדעת הש

אין לו , אלא שאם ספק זה אין בכוחו לעולם להתיר מצד עצמו יותר מהספק הראשון, ע"גם להגדירו כספק בפנ

זה עצמו סיבה שגם , אבל אם בכוחו להתיר עוד דברים, ספיקות' ע שיחשב מחמת כן לב"משמעות של שם ספק בפנ

, ספיקות' מ יחשב לב"מ, כי גם הספק השני מתירו רק מאותו טעם, מוסיף בפועל כל צד היתר ביחס למקום שאינו

כי , ל שבין אם הסיבה שהמאכל יפגם כי הבליעות האסורות נותנות מצד מהותם נותנות בו טעם פגום"וכגון באופן הנ

בשניהם סיבת וטעם היתר ,  ע"עלובין אם הסיבה שהבלוע נותן טעם פגום כי כבר עבר מ, טעמים אלו פוגם' מיזוג ב

וגם יש לו תוספת , פ"מ הם שתי סיבות להגדרת הנטל"אבל מ, פ"של המאכל הוא כח האיסור הבלוע בו הוא נטל

  .היתר במקום אחר

ו "ט - ד"דין י[ך "לדעת הש, אבל אם גם אחרי שנוסיף את הספק השני אין כאן עוד ספק שאפשר להגדירו לספק אחר

י הספק השני לא מיתוסף במהותו "מאחר וע, י הספק השני עוד דברים יהיו מותרים"שע' אפי] דלא כהמשאת בנימין

  .א להחשיבו מחמת זה לספק אחר"א, ורק בגלל שהוא בזמן אחר הוא מתיר עוד דברים אחרים, כל צד היתר אחר

, גמה לפני השחיטהס אם נפ"כמו שאין ס, ך כשלפנינו כמה בהמות שנשחטו בסכין ונמצאת פגומה"ולכן לדעת הש

כי לעניני השחיטה אין כל , כ נפלה ונשברה"וכן אם בסוף השחיטה האם במפרקת או שאח, או בסוף השחיטה

אפילו , לכן גם כשהספק השני הוא האם נפגם אחרי ששחטו בסכין עוד כמה בהמות אחרות, משמעות לספק כזה

כי , נכשיר מחמת כן עוד כמה בהמות, אשונהי שנסתפק אם זה נפגם בשחיטות האחרות ולא במפרקת של הר"שע

מ ביחס לשחיטה הראשונה אינו נחשב מחמת זה שיש כאן עוד ספק אחר "מ, נאמר שזה נעשה במפרקת אחרונה

מ זה סוג ספק שאין לו כל משמעות ביחס "מ, מ שהספק השני יתיר יותר"שנוצר מצב של נפק' כי אפי, לפנינו

  . ספיקות' א להחשיב שיש כאן ב"וממילא א, סיף כל צד היתר בראשונהוגם במהות הספק אינו מו, לראשונה

שהספיקות מצד , או מחמת שטעם פוגם במהותו את המאכל, י"פ שנהיה מחמת שהבליעות אינו ב"כ בנטל"משא

אפילו שבפועל סיבת וטעם ההיתר , סיבות וטעמים שהראשון יהיה מותר' כי זה ב, עצמם קובעים גם ביחס לראשון

בזה בצירוף זה שגם בפועל ספק אחד יכול להתיר , יהם בראשון יהיה מחמת שהאיסור נותן בו רק טעם פגוםשל שת

מ ביניהם להתיר "דכל שיש נפק, הוא סיבה שנוכל להגדירו שזה ספק אחר, דברים שספק אחר אינו יכול להתירו

יש לכל אחד , ו טעם של היתרסיבות אפילו ששתיהם מביאים רק לאות' כאשר גם ביחס לראשון הוא ב, אחרים

  . משמעות של ספק בפני עצמו

והספק , כ שיום קודם בישלו בקדרה מאכל איסור"ונודע אח, ולכן אם בישלו כמה פעמים במשך היום באותה קדרה

ויש צד לומר שכל המאכלים , וכמה זמן עבר משעת בישול האיסור, הוא באיזה שעה אתמול בישלו את הטריפה

, ע משעת בישול כל המאכלים"אם לא עבר מעל' ויש צד שאפי, ע מהראשון"כבר היה לאחר מעלשנתבשלו למחרת 

מאחר וביחס למאכל שהתבשל אחרון אין  כל משמעות , ע"אבל עד שעת בישול האחרון שבסוף היום כבר עבר מעל

את המאכל  בערב וביחס אליו הכל ספק אחד האם כשבישלו , בתוספת ספק האם בישלו את הטריפה בבוקר או בערב

ביחס לאחרון אינו נחשב , שכשנדון על כל שעה מוקדמת יותר עוד קדרה תהיה מותרת' אפי, ע או לא"כבר עבר מעל

  .ונחשב לשם אחד, כלל שהספק הראשון מתיר יותר מהשני

בין  ספק נולד, לענין מי שנולד בשבת ספק נולד בשבת עצמו]  ש"ה ביה"א ד"סימן של[וכן מבואר בביאור הלכה 

ואפילו שיש דברים המותרים , ס משם אחד"ס מפני שנחשב לס"דלא חשיב ס, א למולו בשבת"שא, השמשות

מלבד שיש עוד טעם שלא יועיל {. מ יותר מביום"מ אבל ביחס לספק מילה אין כל משמעות וסיבה בביהש"בביהש

צם הספק והצד שנולד בשעה שעדיין וזה מנגד בע, ס כנגד חזקת מעוברת שקובע שנולד מה יותר מאוחר"כי זה גם ס

  . }ט"ס כ"ך דיני ס"היה ודאי יום כמבואר בש

עצם זה שיש דברים המותרים בין השמשות ואסורים ביום אינו מחשיב , ולא רק כשאנו דנים על לשעבר אימתי נולד

סתפק על הזמן ש ומ"אלא אפילו במי שעומד בער, ספיקות' לספק אם נולד לפני השקיעה כספק בפני עצמו ליחשב ב

ס משם "דנחשב ס, אסור במלאכות ודברים האסורים בין השמשות, מ"של עכשיו אם זה עדיין יום או שכבר ביהש

ועצם הסיבה שעכשיו יום מפני ] מ"ה ביהש"א ד"כמבואר בביאור הלכה סימן רס[, אחד האם עכשיו יום או לילה



ולא אמרינן דעצם זה שהספק אם עדיין , משמעות תוספת אין לו כל, או מפני שזמן בין השמשות הוא זמן יום, שיום

כלומר דברים שהותרו מחמת הספק זה , מ"והצד שבין השמשות מתיר רק דברים המותרים בביהש, יום מתיר הכל

, מפני שהספק השני אינו ספק אחר וסיבה אחרת שמחמת ספיקו מתירים עוד דברים אחרים, שמות' עצמו יחשיבו לב

  .ב"ועדיין צ, מו האם יום או לילה יש זמנים שמחמת זמן עצם הספק בעצמו התירו בואלא אותו ספק עצ

  

  .נקיים נזכרה רק בין השמשות לבדוקנקיים נזכרה רק בין השמשות לבדוקנקיים נזכרה רק בין השמשות לבדוקנקיים נזכרה רק בין השמשות לבדוק' ' ' ' של זשל זשל זשל ז' ' ' ' אשה שביום אאשה שביום אאשה שביום אאשה שביום א. י

  .האם עלתה לה בדיקה. 1

  .האם שונה הדין כאשר מסתפקת אולי כבר בדקה פעם אחת באותו יום. 2

  .מה דין הבהמה, וכן ספק אם נפגם במפרקת, פגם במיעוט בתראוספק אם נ, סכין שנמצא פגום אחרי השחיטה. 3

  .מה דינה, ומצאה על המקום בגופה דם ומסתפקת מהיכן הדם, וכן אשה שבדקה בעד מלוכלך והניחה על גופה.  4

  .מה דינה, וכן ספק שמא יש לה מכה במקור, וכן אשה שמצאה דם ומסתפקת אם הוא מהמקור או ממקום אחר. 5

  ] ח"א קמא קנ"רע, ה"וסקמ, ב"ך שם סקכ"ש, ה"וס, ז"ז סל"קפ, ג"צ סקל"ק, ג"ך סוף דין י"ש, ג"ד סקי"שפ[ 

ושמא בדיקת יום , ס שמא זה עדיין יום"אפשר לדון לס, נקיים רק בין השמשות ובדקה' של ז' אשה שנזכרה ביום א. י

הוה , נקיים' ת היום הזה להחשיבו לזמאחר ולכל ספק יש סיבה שהוא מתיר מצד עצמו א, ראשון בדיעבד אינו מעכב

מ לא הוה "מ, ואפילו שצריך עדיין להחזיקה למעיין סתום, שכל אחד יש לו דינים והתירים אחרים, שמות' שפיר ב

  .ורק לא הוחזק למעיין סתום ואינו נחשב נגד חזקה, דאחרי הפסק טהרה חזקת רואה כבר אין לה, נגד חזקה ממש

ומחמת הספק בדקה שוב בבין השמשות של יום , ר בדקה ביום ראשון או לאאבל באופן שמסתפקת שמא כב

דהכל ספק אחד האם בדקה , מ הוא יום"ס שמא בדקה כבר ביום ראשון ושמא ביהש"א לעשות מזה ס"א, הראשון

  .והצד שבין השמשות זה יום אינו מוסיף כל היתר, ביום ראשון או לא בדקה

ובצד שנפגם , שכשדנים על סכין אם נפגם לפני שחיטה או אחרי שחיטה, י"מנחוב] ג"סקי[ד "גדולה מזו מבואר בשפ

אפילו שאין כל חילוק , או שנפגם במפרקת, אפשרויות או שנפגם במיעוט בתרא של שחיטה' אחרי שחיטה יש ב

אם וביחס להכשיר את השחיטה כל הנידון הוא רק ה, ומשמעות בדין בין אם נפגם במעוט בתרא או שנפגם במפרקת

מ מאחר ומיעוט בתרא הוא חלק מהשחיטה אלא שפגימה "מ, כ"הסכין נפגם לפני ששחטו את רוב הסימנים או אח

ספק אחד שמא לא נפגם כלל בשחיטה , ספיקות' נחשב שפיר לב, ומפרקת אינו קשור כלל לשחיטה, אינה פוסלת בו

אלא שיש , {א שפגימה אינה פוסלת בווספק שני אפילו אם נפגם בשחיטה שמא נפגם רק במיעוט בתר, כ"אלא אח

כאן חיסרון שאינו מתהפך מפני שאם נדון תחלה האם נפגם במיעוט בתרא או במיעוט קמא אחרי שנדון על הצד 

  .}שנפגם לפני השחיטה כבר לא שייך כלל עוד ספק

אפילו שיש  ,והעד היה עד שאינו בדוק, וכן כשנמצא דם על בשר האשה מקום שתחלה נגעה בו עם עד שבדקה בו

ואין כל , או שזה דם מעלמא, י העד"מ ע"כאן ספק אחד לפני האם הדם שנמצא עליה הוא מהמקור והובא מאו

או מפני , משמעות תוספת בין אם נדון שהסיבה שיש עליה דם מעלמא הוא מפני שנתלכלכה בביתה מכל דבר שהוא

האם , כ יש כאן רק ספק אחד בלבד"וא, ירכהמ וממנו הגיע הדם על "שהעד היה מלוכלך מכל דבר אחר שלא מאו

  ,הדם הוא מהמקור או שנתלכלכה בדבר אחד בין אם זה מביתה או מעד מלוכלך

וספק שני גם אם הוא , ספק אחד האם הדם מהעד או מעלמא, ס"שנחשב לס] ז"צ סל"סימן ק[ע "מ מבואר בשו"מ

שאפילו ] ל"י הנ"ז ובמנח"סקל[רת השלמים וביארו בתו, מהעד האם הדם שהיה על העד היה מהמקור או מעלמא

אחד האם דם זה , ספיקות שונים' מ בפועל יש כאן ב"מ, שאין לזה כל משמעות וחילוק בדין כיצד הגיע מעלמא

ואפילו שבפועל , וספק שני הוא ספק ונידון על הגדרת העד עצמו האם כשבדקו בו היה נקי או לא, מעלמא או מהעד

ספיקות שונים לא ' מאחר ובפועל זה מוגדר כב, הדם שעליו הוא מהמקור או מעלמא האם, גם ספק זה הוא ספק

  . מ לדינא בין ספק אחד לשני"איכפט לן שאין כל שוני ונפק

ועל הצד שהוא מהמקור יש , לענין דם שיש ספק אם הוא מהמקור או מהצדדים] ה"ז ס"סימן קפ[א "וכן מבואר ברמ

שמות הוא ' ביאר שאפשר שהטעם שנחשב לב] ח"קמא סימן קנ[א "וברע, ס"סשנחשב , ספק אולי זה ממכה שבמקור

מ נחשב "מ, ומה לי אם זה ממכה שבמקור או מהצדדים, כי למרות שזה בעצם ספק אחד האם הדם מהמקור או לא

כלומר , וספק השני אפילו אם זה מהמקור האם זה מדם נדות או דם ממכה, ספיקות אחד האם זה בכלל מהמקור' כב

וספק על דם שמגיע מהמקור האם הוא מדם נדות או , שספק על דם אם הוא מהמקור הוא נושא ונידון כשלעצמו

  . ספיקות' מ ביניהם נחשב לב"ולכן אפילו שאין כל נפק, ממכה זה מציאות של ספק אחר

וכן  -,  אחד חולק שספק אם הסכין נפגם במיעוט בתרא או במפרקת נחשב שם] ג"ס סוף דין י"דיני ס[ך "אבל בש

שנחשב רק לספק אחד האם זה מעלמא או ] ה"שם סקמ[לגבי ספק אם הדם בא מעלמא או מעד שאינו בדוק חולק 

וכן בספק אם הדם מהצדדים או ממכה  - ].  ד כאן השוו דבריו שתלוי זה בזה"וכן בשפ, ל"י הנ"ובמנח[, מהמקור

  .ור או מדבר אחרשנחשב רק לספק אחד האם זה מהמק] ב"שם סקכ[שבמקור חולק 
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