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ז וכתב עור בטור ודוקא שהתערובת הרא צון ]כא[ היה מותר מן הןזורה כגון שנתבטל ברוב לכן תולין להקל
בספק ספיקא אבל חתיכת איסור שנתערבח בחתיכה היתר ומאלו שנים נפל אחד מהן לתוך עשרה של היתר
]כב[ אין אומרים בזה ם״ס לתקל לפי שאנו רואין כל א׳ משנים כגופו של איסור כל זמן שלא נתבטל ברוב
עכ״ל ומשמע מדברי הרמב״ם פ״ז מהל׳ עברם ופי״ז מהמ׳׳א דאע״ג דבתערוב׳ הראשון נתבטל ברוב מ״מ בעינן
גם בתערובת שני שיתבטל ברוב ]מ[ אבל מדברי הרשב״א אינו גראה אלא הואיל וגהערב בתהלה ברוב אפילו
נתעהב אח״כ בכמותן שרי וכתב ב״י ואפשר לומר לדבריו דאפילו בפחות מהן גמי כיון שגתבטל בתערובת
חראשון מן חתורח לא חחמירו עליו חכמים כל שאינו ניכר שתוא מאותו תערובת עכ״ל וכתב עוד בטור הא
דשרינן םפק ס£יקא היינו דוקא על ידי תערובת אבל ספק טריפה שנתערב באתרות כולן אסור׳ עד שיהא בחית׳
כדי לבט׳ האיסו׳ אם חוא מחרברי׳ המתכטלי׳ ]כר[ כיון שהספק ראשון היה בגופו אין להתיר מכה ם״ם עכ״ל
הטור והא דבתב דכל ם2ק ראשון בנופי לא מחגי בית תערובת אח״כ הוא ס כרת ר״י בעל תוס׳ דכתב כן גבי ספק
דרוסה שגתערב כאהרים כמ״ש השערים והםמ״ג בשמו ומשמע שאין הילוק בין נודע ספק ראשון קודם שנתערב
או עד לאחר שנתערב ]כה[ וכ״כ הארה דאנו נוהגין דבל ספק ספיקא שהספק ראשון הוא מדאורייתא איגו גיתר
בספק

מנחת יעקב
מנועם ם״ם .ואף דהתם כופלן א׳ מכת התערובת הוא וספק
תערובת הב׳ ביתד דאםור לדעת וםנרת התום׳ כן היא ג״כ
א׳ בגופו הוא דבכל םפק חלל מייד .ומשמע התם דמעעם
בתערובת הג׳ לפסק הרמב״ם ודו״ק .ומעתה אין אנו צריכין למ א
זה אפי׳ לכתתלה היתה מותרת לינשא .לאו מעעם דכהנים נהגו
שמסיק הע׳׳ז שם כאלו דברי הרב הם בנויים על דברי הג״ה
ש״ר ורבדיו רתוקים מאוד מכמה טעמים ודברי הג״ה ש״ד יש םלםול בעצמם .ומצאתי בתשוב׳ הרשב״א םימן פ״א שהשיג באמת
על דברי הר״י להלכה במה שאינו מתיר ם״ם אלא דוקא ע״י
דרכים אחרים ליישב כמ״ש בנה״כ שם .ומ״ש הרב בהג׳׳ה שם
אבל ספק איסור שנתערב ונפל מתערובת למקום אתר שתי תערובת .והקשה עליו מםיניא דפ״ק דכתובות גבי פתת
פתות דמשמע דמתירין ם״ם אף שלא ע״י תערובת וכן מהא
התערובת השני שרי פשוט הוא דקאי על מ״ש בש״ע דבעי ג׳
דספק חלל שנעחע במשפתה ולא תירן כלום שם על דברי ד י .
תערובת וכמ״ש הרב כאן להדיא בשם האו״ה נמצא דדברי הב״י
מ״מ מלשונו משמע למעשה יש לחוש לדברי ר ״ י  .וכן פסק להדיא
והרב כאן ובהג׳׳ה נכונים בלי פקפוק כלל ודו״ק ] :פא[ היה מותר
בת״ה בית רביעי ושער שני והקישיא דפתת פתות מתרץ שם
מן התורה .כגון תהר״ל ובדה וכה״ג דמן התירה בטל בתערובת
בתה״א דף קנן״ו וז״ל דיש לי לומר דהתם שאני שאי אפשר לזו
הראשון רק מדרבנן אינו בטל לכן מהני ם״ם ולפי זה נראה
פשוט דאם הוא יבש ביבש מין כשאינו מינו דמדאורייתא בטל
לבא לפניך אלא .בשתי םפיקות ואי אתה יכול להתמיר עליה
ברובא וכמבואר לעיל כלל וסי׳ ל״ט דין ד׳ ג״כ יש להתיר בשתי
ולומר דהיאך נתירה וכבר אסרתה כמי .שאתה אומר בםפק
תערובת לדעת העור וכן לענין אם נפל א׳ מהן לים או פי׳
נולדה בי״מ שמיד עמדה עלינו באיסור ואת״כ נתוסף בתערובת
את׳ ממילא כדלעיל דין א׳ וכ״כ בעל מנתת כהן דף ק״י ע״ב
ספק זה השני וכיוצא בזה בםפק טריפז שנתערבה באחרות•
והוא פשוט] :כב[ אין אומרים בזה ם״ס להקל .ומ״מ אי ^•" m&toכבר אסרתה משעה שנולד בה ספק תערובת והאיך נתי׳
ונתערב בתערובת הג׳ שרי משום דהוי ספק איסור שנתערב
מה שאםרנו מפני שנתערב׳ ונאמר מה שאשרנו מותר היה
בב׳ תערובת דשרי כמ״ש הרב בדין ו׳ .ואין להקשית דא״כ לאיזה
עכ״ל .לכן נ״ל לע״ד דבתדא מתרצה תברתה .דנם בספק מלל
צורך העתיק הרב דברי העור דהא בב׳ תערובת פשק הרב דאין
כיון שאנו לא באנו לדין על אנשים מאותו משפח׳ רק על אלמנה
להתיר אפי׳ מתבטל ברוב ובג׳ תערובת שרי אפי׳ לא נתערב
מאותו משפחה ובה נולדו הב׳ ספיקות יחד תדא אם היתה נשאת כלל
רק תד בתד י״ל דהרב העתיק דין זה כדי ללמוד ממנו דאם
לספק חלל ואף אם נשאת שמא לא היה מלל ובה נולדו הב׳
נתערב תד במד ונפל א׳ מהם לים או לאור דאין להקל וכ״כ ספיקות יתד בשעה שנשאה .וכה״ג מחלק הש״כ בסי׳ ק״י סעיף
הרב להדיא בסימנים ועיין לקמן בקונטרס הספיקות דין י׳:
ס״ב בדיני ספיקות סעיף ד׳ וסעיף וי״ו ע״ש ועיין לקמן בקונטרס
כדעת
]כג[ אבל מדברי הרשב״א .משמע דדעת הרב להלכה
הספיקות ס״ק י״ב ודו״ק] :כח[ וכ״כ האו״ה .המעיין באו״ה כלל
הרשב״א דרק תערובת הראשון בעינן רוב .וכ״כ הרב בסימנים
כ״ו יראה להדיא שלא כתב כן רק זה הוא מהג״ה ארה אבל בדברי
להדיא דרק תערובת הראשון בעי רוב .אכן מהרש״ל פג״ה סי׳
האיסור והיתר גופי׳ משמע מפשע דבריו דאין להתמיד אלא
נ״ה כתב וז״ל וליתא דהא לכולי עלמא בעינן לאכלס שנים
כשנודע מתתלה ספק ראשון .וכן כתב בתשובת משאת בנימין
שנים ולא כאתת מאח׳ דקי״ל כר׳ אליעזר וזה לא משכתת בפחות
סימן ל״ז והאריך שם להשיג על הרב כאן )וגם על תשו׳ מהדי
מג׳ בין הכל ואף בשלש לא יתכן לאכול אלא השנים והשלישי
כ״ן סימן כ״ג שפסק ג״כ כדברי הרב כאן ודומה י־א שם כל
הנותר יאםר אס לא בארבע כאשר פי׳ לעיל בשם התום׳ עכ״ל.
דבריו בעוב מעם ודעת( ע״ש דבריו באורך ואף שבש״ך סימן ק׳׳י
ובאמת כן פי׳ התום׳ להדיא בזבחים דף ע״ד דאף בדין זה
ם״ק ם״ב סעיף א׳ לדיני ספק םפיק׳ כתב על דברי משאת בנימן
בעינן לאכלו שנים שנים כמו בנפל א׳ מהן לים אכן משמעות
וז״ל והא ליתא דבאו״ה גופיה משמע כמה זימני דאפילו לא
הטור ורשב״א ורוב הפוסקים דבס׳׳ם דתערובת לא בעינן לאכלן
נודע תחלה אסור דכתב עוד מעמים במסקנתו דאין הב׳ ספיקות
שנים שנים .וכן משמעות הב״י בש״ע סי׳ ק״י אף שסתם כדעת
בגוף א׳ ואינם מענין אתת וא״כ לשני מעמיס אלו אין תילוק
הרמב״ם דבעי׳ תרי רובא )וגם הרב בהנ״ה משמע שמזר בו
אפילו נודע הספיקות יתד עכ״ל הש״ך .ובאמת אין זו סתירה
וסתם כדעת הרמב״ם ובעי תרי רובא( מ״מ מבואר בדבריו
לדברי המשאת בנימן דאף לטעמים אלו מ״מ כל שנודע הספיקות
דהתם
דא״צ לאכול שתים שתים וצ״ל דל״ד לנפל א׳ מהן לים
יתד הוי כס״ס דענין אתד וגוף אתד .וכן מוכת מדברי מהרא״י
ליכא ס״ם גמור דהא יותר יש לחלוח שנפל מרובא דהיתרא
בהג״ה ש״ד ובסימן מ״ה כתב ג״כ הטעמים דענין א׳ וגוף א׳
ם״ם
מדאיםורא )ואף דהרא״ש פג״ה חשיב זה לס״ם .מ״מ לאו
מ״מ כתב הוא להדיא בסימן פ״ד בהג״ה דהיכא דנודע .הספיקות
גמור ה.א וכן משמעות הרשב״א והדן הובא בב״י סי׳ ק״י
יתד דהוה ם״ם גמור .וכ״כ מהרא״י בספרו על איסור והיתר
נ״ו
דלאו מטעם ם״ם מתירין וכן משמעות הש״ך בסי׳ ק״י ם״ק
כמ״ש בשמו במ״ש דרנ״ש .ואין ספק שנשמטו להרב דברי מהרא״י
להדיא דגרע( משא״כ בס״ם דתערובת דכל תד וחד כי אכיל
בזה בסימן פ״ד דודאי לא היה נמנע מלכתוב דעתו וגם
איכא גבי׳ ם״ס כמבואר בלשון הש״ם והפוסקים עיין בבי׳י ם״י
מהדי כ״ץ בתשובת שארית יוסף סימן כ״ג .עיקר ראייתו
ק״י] :כד[ כיון שהספק הראשון היה בגופו אין להתיר מכת
להחמיר בנודע הספיקות יחד היינו מטעם שלא הוזכר תילוק
ם״ם ".והקשה לי מ״ו האלוף והמרומם מוהר״ר הלמן נדו מהא
זה בהג״ה ש״ד וחילוק זה שהביא הב״י בשם איזה קובץ לא נודע
שנתערב
״פסק העור בא״ע סי׳ ז׳ ובש״ע שם סי׳ ב׳ דמשפחה
מי הוא עכ״ל גס זה גרם לו כיון שמהרא״י בהג״ה סימן מ״ה
בה ספק חלל דכל אלמנה מאות׳ משפתה אס נשאת לא תצא לא ירד לתלק בזה לכן הבין דדעת הג׳׳ה ש״ר להחמיר בלל
עט!
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בספק םפיקא ]כי[ וחיינו במקום שיש כאן וראי איסור דאורייתא אלא שנוסף בו ספק ממקום אחר אכל אס יש
דאורייתא כדאמרי׳
כאן שני ספיקות אס יש באן איסור או לא והספיקות יש בענין א ובגוף אחד מתירין אפי׳ ספק דאו
פ״ק דכהובת ספק זנחה תחתיו ספק לא זגתח תחתיו ואת״ל תתחיו זיגחח שמא באוגס זינתח ולכך מתירין לבעלת
וכל כי האי ג מ א ]כי[ ודוקא שנודע שני הספיקות ביתד אבל אי גודע כתחלח הספק ראשון לחוד ואח״כ גיתוסף
עוד ספק אחר לא מתירין מכה ספק ספיקא עכ״ל משמע דבמקום שאין שגי ספיקות בגופו לא מתירין מכה ס״ם
איסור דאורייתא אפי׳ נודע הב׳ ספיקות יחד כדברי הטור וחני נחוג דלא ככ״י שכתב בי׳ד סי׳ ג״ז דאף ד״י לא
אסר אלא כשנודע הספק דרוסה קודם שנתערב אבל כשלא נודע עד אחר התערובת מותר מכת ספק ספיקא
עכ״ל וכתב הטור ]כו[ ויש אימרים דאפילו בספק על ידי תערובת אין להתיר בדברים החשובים דכי היכי דמהני
להו תשיבותייהו דלא בטלי אפי׳ באלף מהני להו נמי לענין שלא בטל בספק ספיקא ולא נהירא דספק םפיקא
מותר בכל איסורים אפי׳ בעברם עכ״ל וכתב באו״ה רכן גוהגין להתיר כל איסור ע״י ספק ספיקא ]כס[ תוץ
מדבר שיל״מ עכ״ל וכתב עוד בארוך בלל כ״ת דגכיגות של עכו״ם אף עפ ׳י שעיקר איסורו אינו אלא מדברי סופרי׳
]ל[ תשוב כגופו של איסור ודאי ואם נתערב באהרים אינו
מתלב טטממאא טט׳׳ממ ]צ ן
בו מתלב
גתערב בו
שמא גתערב
ספק שמא
שאסרהו מבת ספק
גיתר מטעם ספק ספיקא לומר שמא לא נתערב דבר ט שא ואת״ל נתערב אינו זה שאוכלו עכ״ל ]לא[ אבל שאר
ספמ

מנחת יעקב
ענין אבל באמת נתעלם ממנו דברי מהרא״י בסימן פ״ד שכתב
כן להדיא וזה גרם ג״כ להש״ך שהשיג על{ תשובת משאת.
בנימין בזה )ומה שהשיג עוד על המשאת בנימין שם אין דבריו
מוכרחים כלל עיש( אבל באמת אלו ראו דברי מהרא״י בזה להדיא
והוא גדיל שבאחרונים וגם דברי הארה ריש כלל כ״י שמשמע
כן לא היה משיגים על המ״ב שהביא הב״י וגם מהרש״ל באו״ש
העתיק דברי מהרא״י בזה בלי חולק .וכ״פ הלביש בסי׳ ק״י
לכן נ״ל דהמיקל וסומך על דברי גדולי אתרוגים אלו לא הפסיד.
ועיין במ״ז כסימן ק״י ס״ק י״ג שהשיג ג״כ על דברי תשובת
משאת בנימין ואין דבריו מוכרתים ועיין כסמוך ס״ק כ״ז] :כו[ והיינו
במקום שיש כאן וראי איסור דאורייתא  .פי׳ כגון ספק נדרם
ואת״ל נדרס א״כ היה ודאי איסור דאורייתא והספק בא לו
ממקום אשר שלא ידעי׳ איזה היא שנתערכ וכ״כ הרב ברמ בסי׳
נ״ז] :כזין ודוקא שנודע ב׳ ספיקות יתד .וע׳ בע״ז סי׳ ק׳
ס״ק י״ד שהאריך להשיג על דין זה ופסק דכל שהשני ם פ י ן
באין כאתד ואי אפשר להפסיק בין הספיקות דאין תילוק בין
נודע ללא נודע .וכן משמעות לשין מהרא״י בהג״ה ש״דסימן
פ״ד דכשהשני ספיקות בגופן ובאין כאתד אין נפקא מינה בין
נודע ללא נודע )רק היכא דאין באין כא׳ כמו ספק שריפה
שנתערבה אז יש לתלק בין נודע ללא כידע( וכן משמע מדברי
הדן והרשב״א שהבאתי בם״ק נ״ד )וע״ל םס״ק כ״ה( וכ״כ
בתשובת משאת בנימין סימן ל״ז ול״ת וכ״כ במנתת כהן שכן
עיקר וצ״ע לפ״ז דהא מבואר בש״ס דפסחים דף מ׳ וכעכו״ם
1ף ע״א ובנדה דף מ״ו דהא דמשני הש״ס התם ספק וספק
היא דמותר מכת ס״ם כמו עכו״ם שברי צלמים ומצא צורת
דרקון וראשו תתיך מותר מכת ם״ס דהיינו ספק עבדה •ספק
לא עבדה ואת״ל עבדה ספק כיעלה כיין שנשברה והתם אין
הספיקות כאין כא׳ ואפשר להפסיק בין הםפיקית דהיינו קודם
שנשברה דאז לא היה רק תדא ספיקא באיסור דאורייתא ואע״פ
כן מקרי ם״ס ואזלינן להקל .ובאמת לפי מה שכתבתי לעיל סעיף
כ״ה דאף שאין הספיקות כאין כאתד מ״מ כל שנודע יתד מקרי
ספק ספיקח לח קשה מידי .אבל לדעת הע״ז וסייעתו דםובר
דאין נפקותא כלל בין נודע ללא נודע רק היכ׳ דאפשר להפסיק
בין הספיקות לא מקרי ספק ספיקא קשה ואפשר לומר דשאני
התם דהוי ספיקות הרגילים לכן אזלינן להקל אף שאין כאים
כאתד .וכ״כ התוס׳ פסתים דף ע׳ ע׳׳א ד״ה ואת״ל וכו׳ להדיא
להני ספיקות דהתם מקרי ספיקות הרגילים ועיין שם וע״ל בקונער׳
הספיקית] :כת[ וי״א דאפילו בספק על ידי התערובת .וי״א אלו
מובאים בסמ״ק בהג״ה סימן רי״ד ובהג״ה ש״ד סימן מ״ה והעעם
לסכרי דהימרא בספק םפיקא היינו משום דאיכא למיתלי
ברובא דהיתרא והשתא כי היכי דדבר חשוב אינו כשל ברוב
כמו כן לא יהא בעל ע״י ס״ם וכ״כ הב״ת בסימן ק״י ובתשובת
משאת בנימן סימן ל״ש ודלא כב״י ע״ש] :כע[ חיץ מדבר שיש
לו מתירן .עיקר דין זה עיין לקמן כלל ע״ד ועיין בקונשרס
הספיקות דין י״ע] :ל[ ששיכ כגופו של איסור ודאי .משמע דתשיב כגופו
של אישיר ושייך בו לין חתיכה הראוי׳ להתכבד וזה שכתב ואם נתעלב

באתרים אינו ניתר והיינו •שנתערב ברוב כשלים )וכן מוכח מדברי
האו״ה וכ״כ בםפר נה״כ םימן ק״א ודלא כמ״ש הע״ז שם ושגג בזה
כמ״ש בנה״כ ע״ש( וכל זה העתיר .הרב לפי מה שפי׳ לעיל כלל מ׳
ודין ב׳ דיעת הארת דגבינה של כותיי׳ מיקרי איסורו מגופו
לכן שייך גבי דין חתיכה הראוי להתכבד אבל באמת הרב
שפסק לעיל דגבינה חקרי איסור בלוע א״כ אף דליכא ספק
שפיקח במל כדין כל דבר יבש דבעל ברוב מין בחינו והא
דכתב והעתי׳ הרב דברי או״ה היינו ללמוד ממני שספ׳ שמא
לא נתערב בו דכר עמא לא מקרי ספק כלל וכ״כ הרשב׳׳א
בתשובה סי׳ ק״י .וכן העתיק הרב בסימנים לקמן בסתם דםפק כזו
דלא מקרי ספק כלל ונפקא מינה בספק אם הוחלפו עם
גבינות מעכו״ם דאינו ניתר מעעם ס״ם .וכ״כ האו״ה להדיא
בכלל מ״ז דין א׳ בשם הר״ש בר ברוך ובאמת האו״ה כלל כ״ה
דין י״ב וכלל כ״ו דין א׳ כתב בסתם אצל גבינות שאם נולד
^ ^ ע ו ד ספק חשוב כספק א׳ ולאו אנתערב ברוב כשירים קאי
אך הרב העתיק דבריו לפי מה שהעתיק לעיל כלל מ׳ דין ב׳
בשמו אבל באמת כבר בררתי לעיל שדעת האו״ה איני <\ יע״ש:
]לא[ אבל שאר ספק איסור .פי׳ שספק הוא מצד אתר בלא
חשש וספק שאסרוה תכמים הדבר בשביל זה )כמו בגבינה( בכה״ג
אמרי׳ דאם שוב נתערב את״כ דמותר חכח ם״ס אף דאין הספיקות
מגופו כיין שהוא רק איסור דרבנן .וראיתי שהש״כ בדיני ספיקות
בסי׳ ק״ו ם״ק ס״ב דין י׳׳ש פי׳ דברי הרב כאן במ״ש אבל שאר
ספק איסור וכו׳ דל מה שאסרוהו חכמים מתמת ספק כגון
בשר שנתעלם מן העין דאםרוהו תנמיס מתמת ספק שנתחלף
בנבילה כיון דתומרא בעלמא הוא גרע משאר איסור דרבנן
שגזרו בו אעו ד״א ולבעל ברוב עכ״ל .ולא ירדתי לסוף דעתו
בזה דאף דדבריו ופירושו בדברי הארה המה נכונים ומוכרתים
לפרש כן כמבואר באו״ה להדיא בכלל כ״ה דין י״ב בנמצא
ולקת העכו״ם שלא בפנינו דמותר אם נתערב ברוב היינו לפי
שאזיל לשיעתו שפסק בכלל כ״כ דין ת׳ כהרמב״ם שפסק כרב
דבשר שנתעלם מן העין אסור לכן אוסר בנמצא ולקחו עכו״ם
שלא בפנינו וזה הוא רק תומרא בעלמא כמ׳׳ש הש״ך בדיני
ספיקות דין י״ז בשם תו׳ דתולין ד׳ צ״ה .אבל הר׳ שפסק לעיל כלל
וסי׳ ל״ב דין י״ע ובש״ע סי׳ ס״ג בהג״ה כהפוסקים דפסקו דלא
כרב ואין איסור בבשל שנתעלם מן העין אא״כ בנמצא במקום
שלא הניתו וזה אסור מדינא ולא מכת תומרא בעלמא ואף לוי
מודה בזה כמבואר בב״י סי׳ ם״ג א״כ דינו כשאר איסור דרבנן
וצריך שיהא בו ם״ס מלבד ספק הראשון דלמא נתתלפה כיון
שאשרהו בשביל חשש זה הוי כודאי איסור .וכן משמע להדיא
באו״ה כלל כ״ה דין י״ב .ומ״ש הרב עוד בשם האו״ה ומ״מ
בעינן שנתערב וכי׳ עד דבספיקא לא גזרו זה קאי ג״כ באו״ה
אבשר שנתעלם מן העין ואזיל לשיעתו והרב לא העתיק דבריו
רק ללמוד ממנו דבאיםור דרבנן אם יש בו מתתלה ספק ואת״כ
נתערב א״צ הל ספיקות מגוף א׳ ומענק א׳ ומ״מ בעינן שנתערב
ברוב ולא תד בתד כל זה נ״ל פשיע וברור כוונתו וכן משמע להדיא
מלשין הרב בסימנין לקמן ועיין לקמן בקונשרס הספיקות:
:

לבדרכנ!

