
 פסיקת ההלכה בדין קק"ב או חוזר וניעור 
  צט סימן תערובות הלכות דעה יורה טור .א

 מן  כך   אחר  בו  וניתוסף  כנגדו'  ס  שהיה  כגון  שנתבטל  איסור

  מינו  בשאינו   מין   או   במינו   מין   שנא   לא  ונאסר  חוזר  האיסור 

 : ביבש בין בלח בין

 רש"י מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א   .ב

יצחק והחמיר בא רבין   ואין הלכה כרב דימי שהרי בא רב 

 והחמיר ולקמן פסקינן יין נסך במינו במשהו. 

 תוספות מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א   .ג

כו'   אינו  כאילו  ההיתר  אדרב   -רואין  לאפלוגי  אתא  רבין 

חמרא   אבל  חמרא  מבטלי  מיא  דוקא  דאשמועינן  לא  דימי 

רב  אחר  שהרי  דימי  כרב  הלכה  דאין  ופ"ה  חמרא  מבטל 

דימי בא רב יצחק והחמיר ובא רבין והחמיר ול"נ טעם זה 

דאדרבה היה לנו לפסוק בשל סופרים כדברי המיקל והיינו  

כרב דימי דמיקל טפי מכולהו מ"מ נראה דהלכה כרבין ולא  

כרב דימי ולא מטעמיה דרש"י אלא משום דרבין בר סמכא 

 פי כדאיתא ביבמות פרק הבא על יבמתו  הוא ט

   לז סימן ז פרק חולין מסכת ש"רא .ד

  אינן   נתבשלו   אם   וגם '  כאח   שלשתן   לאכול   שמותר   פי   על   ואף 

  ההיתר  על  שנתרבה   עד .  איסור  עליו  ניתוסף  אם   מיהו .  אסורות 

  לא   שנתבטלו   איסורין   בכל   הדין   וכן .  וניעור   מינו   את   מין   מצא 

  איסור  נתוסף  כך  ואחר  מששים   ביתר   מינו   בשאינו   מין   מיבעיא 

  טעם   יחד   נצטרף   שהרי   לאסור   הראשון   עם   שמצטרף 

  מששים   ביתר   לח   בדבר ב"מ  מ   וגם .  בהיתר "ט  ונו   האיסורין 

  כי .  טעמא   יהיב   דלא   ע"ג א   הראשון   עם   האחרון   מצטרף 

  בדבר ב"מ  מ   אפילו   אלא .  "מ בשא   מין   אטו ב"מ  מ   גזרו   חכמים 

  נתוסף   כך   ואחר   מדרבנן   אפילו   היתר   ברוב   שנתבטל   יבש 

  ההיא   דתרומות   ה " בפ   כדתנן .  וניעור   מינו   את   מין   מצא   איסור 

  רבי   ואף .  לעיל   שהבאתי   למאה   שנפלה   תרומה   של   דסאה 

  להרים   העומד   כל   ליה   דאית   לטעמיה "ש  ר .  שמתיר   שמעון 

  דלא   איסורין   בשאר   אבל .  הראשונה   נסתלק   וכבר   דמי   כמורם 

  דרבנן   דטעמא   למימר   וליכא .  לאסור   יחד   מצטרפין   הרמה   בעו 

  הראשונה   נתבטלה   לא   הילכך   הרמה   דבעו   משום   תרומה   גבי 

  ותו   הראשונה   נתבטלה   הרמה   בעו   דלא   איסורין   בשאר   אבל 

  אלא   אינה   דהרמה   ליתא   הא .  לאסור   שניה   לבהדי   מצטרף   לא 

  חלוק   אין   הלכך .  המדומע   אוסרת   אינה   אבל   השבט   גזל   מפני 

  מצא   אמרינן   לקולא '  דאפי   ועוד .  איסורים   לשאר   מדומע   בין 

  תרומה   של   סאה   דתרומות   ה " בפ   דתנן .  וניעור   מינו   את   מין 

  החולין   שהותירו   כשם   והותירו   וטחנו   ממאה   לפחות   שנפלה 

  חולין   של   שהחטין   ידוע   ואם .  ואסור   התרומה   הותירו [  כך ] 

  ושל   הותירו   חולין   דשל   משום '  פי .  מותר   תרומה   משל   יפות 

  דמעיקרא ע"פ  וא .  ומאה   אחד   כאן   ויש   הותירו   לא   תרומה 

  הנאסר  מינו   את   הנתותר  שמצא   בטחינה   והותירו   וחזרו  נאסרו 

  שהאיסור   שכן   כל .  הכל   והותר   עמו   מצטרף   מאיסורו   וניעור 

  עמו   ונצטרף   מהיתירו   וניעור   המותר   מינו   את   מין   מצא 

  תרומה   של   סאה   משנה   באותה   תנן   ותו .  ההיתר   ואוסרין 

  מותר   שוגג   אם   חולין   שם   נפלו   כ " ואח   ממאה   לפחות   שנפלה 

יו"ח  ר   בשם   אבהו   רבי   ' בירוש   עלה   ואמרינן .  אסור   מזיד   ואם 

  ולאו .  אסור   במזיד   מותר   בשוגג   עליהן   שריבה   איסורין   כל 

  בתרומה '  מתני .  אסור   מזיד   אם   מותר   שוגג   אם   היא '  מתני 

  דבכל   חזינן   אלמא .  הדברים   כל   בשאר '  אפי   לך   למימר   אתא 

  ההיתר   את   אף   לעורר   מינו   את   מין   מצא   אמרינן   איסורין 

  לצרפו   שהותר   האיסור   לעורר   שכן   כל   להתירו   נאסרו   שכבר 

  הנכון   והטעם .  ויאסרוהו   ההיתר   על   וירבו   השני   האיסור   עם 

  לאכילה   והותר   היתר   ברוב   האיסור   נתבטל   כי   דאף   משום   שבו 

  שאסור   פשיטא   ההיתר   מתוך   האיסור   הוכר   כך   אחר   אם 

  וניעור   מינו   את   מין   הכיר   איסור   שוב   בו   נתערב   וכאשר .  לאוכלו 

 . האיסור   הוכר   כאילו   והוי .  עליו   וניתוסף   מבטולו 

   א עמוד לו דף זרה עבודה מסכת ף"הרי על ן"הר .ה

 הלכה   דאין[  התוספות  כ"וכ]  ל" ז   י"רש  כתב  הלכה  ולענין

  לבור  מחבית  נסך  יין  המערה  דאמר  יוחנן'  ר  אמר  דימי  כרב

  יצחק   רב  בא  שהרי   בטל  ראשון  ראשון   כולו  היום  כל'  אפי

 ואמר והחמיר  רבין  ובא  קטן מצרצור דדוקא דאמר  והחמיר

  ל"ז   ליה  דסבירא  משמע  מים  של   קיתון   שם  בנפל  דדוקא

' ר  אמר  הכי   אמר  דימי   דרב  י" דר  ואליבא   נינהו  דאמוראי 

 ואתא  הכי  אלא  אמר  הכי  דלאו  ואמר  יצחק  רב  ואתא  יוחנן

  בשנפל  דוקא  אלא  יוחנן'  ר  אמר  לא  הכי  דאפילו  ואמר  רבין

  ולא  דימי  כרב  לא  הלכתא  לית  הלכך   מים  של  קיתון   שם

 ...יוחנן' ר  אמר כרבין אלא יוסף'  בר יצחק כרב

  לענין   יוחנן   כרבי   הלכתא   דלית   גב   על   דאף   ל " ז   ד " הראב   וכתב 

  שנמוח   איסור   לכל   וכן   ביין   ומים   במים   יין   גבי   מיהו   ביין   יין 

  יפול   שאם   כותיה   הלכתא   בהן   כיוצא   וכן   ודם   חלב   כגון 

  טעם   נתינת   כדי   בו   שאין   מעט   מעט   ההיתר   לתוך   האיסור 

  מותר   כולו   היום   כל   איסור   בו   שנפל   פי   על   אף   נפילה   בשעת 

  די   ולא   גמור   היתר   הוא   הרי   שנתבטל   וכיון   בטל   ראשון   דראשון 

  לבטל   מצטרף   להיתר   אף   אלא   לאסור   עוד   מצטרף   שאינו   לו 

  שני   פרק   ערלה   במסכת   דתנן   מכאן   אחר   בו   הנופל   איסור 

  את   והערלה   הערלה   את   והכלאים   הכלאים   את   מעלה   הערלה 

  סאה   נפלה   כך   ואחר   למאתים   שנפלה  ערלה  סאה   כיצד  הערלה 

  שהערלה   היא   זו   הכרם   כלאי   של   ועוד   סאה   או   ערלה   של   ועוד 

  הערלה   את   והערלה   הערלה   את   והכלאים   הכלאים   את   מעלה 

  שם   שנתבטלה   ערלה   בסאה   מתבטל   אחרון   ועוד   שאותו   פירש 



  מאתים   הסאה   באותו   שיש   והוא   גמורין   חולין   ונעשית   בתחלה 

  לאחר   והערלה   התרומה   כי   מאלו   נתבאר   הנה   ... ועוד   באותו 

  ידם   על   הבא   איסור   לבטל   אף   גמור   היתר   נעשו   שנתבטלו 

  בערלה   ודוקא   לאסור   עוד   מצטרפין   שאין   ש " כ   מכאן   לאחר 

  נעשה  אלא  כלל   להעלותן  צ " א   תו   שנתבטלו  דכיון  הכרם   וכלאי 

  שאינו   ולכהן [  חולין ]   לגבי   בתרומה   נמי   אי   גמור   היתר   הכל 

  ל " ז   ליה   דסבירא   משמע   ל " ז   הרב   דברי   כאן   עד   ... להרים   צריך 

  אינו   התירא   לגו   איסורא   נסך   דיין   חדא   אמר   תרתי   דימי   דרב 

  ראשון   ראשון   היום   כל   עליו   רבה '  דאפי   ועוד   שהוא   בכל   אוסר 

  משום   כותיה   לן   סבירא   לא   דבקמייתא   גב   על   ואף   בטל 

  מים   של   קיתון   דבעי   יוחנן '  ר   אמר   דרבין   ממימריה   דאידחא 

  רבה '  שאפי   במשהו   אוסר   שאינו   באיסור   כותיה   טינן נק   ה " אפ 

  דפליג   מאן   אשכחינן   דלא   בטל   ראשון   ראשון   היום   כל   עליו 

  במה   אוסרין   שאין   איסורין   לשאר   לדידן   מינה   ונפקא   עליה 

 :  מינו   בשאינו   מין   נסך   ליין   נ " א   שהן 

'  אמרי   לא   נמי   איסורין   בשאר '  דאפי   כתב   ל " ז   ן " הרמב   אבל 

  פי  על   אף   מועט  איסור  בהיתר   נפל   אם   אלא  בטל   ראשון  ראשון 

  של   שבצרופו   איסור   שם   ונפל   חזר   אם   מיעוטו   מחמת   שנתבטל 

  לה   דחינן   דהא   זה   היתר   נאסר   טעם   נתינת   כדי   בו   יש   ראשון 

  לגמרי   לה   דאידחיא   וכיון   יוחנן '  ר   אמר   דלא   לומר   דימי   לדרב 

  בטיל   לא   דטעמא   משום   דמילתא   וטעמא   כלל   וליתא   אידחיא 

  שיעור   שם   שנפל   כיון   אטעמא   למיקם   דליכא   במינו   במין '  ואפי 

 ... אסור   במינו   שלא   בכנגדו   טעם   ליתן   כדי   בו   שיש 

 תוספות מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א   . ו

)שיפול(    דבשמעתין נמי דקאמר ראשון ראשון בטיל היינו  עד 

בין הכל שלא יהא בהיתר ס' אבל אם נפל    "נ מן היי "כ  שם כ 

לבטלו  "כ  כ  כדי  ס'  בהיתר  שאין  הכל  בין  לסירוגין  הנסך  מן 

ל"ת  אסור משום דמצא מין את מינו וניעור ותדע שכן הוא דא 

הכי וכי אם היה אדם מערה חלב בקדירה של היתר מעט מעט  

כ  לבסוף  החלב  שנתרבה  עד  בנו   "כ בסירוגין  בו    "ט שהיה 

ק  משום  מותר  שהוא  דעתך  על  תעלה  וכי  אלא    ק"ב לקדירה 

מן האיסור לבסוף שהוא  "כ כיון שיש כ ק"ב  ודאי לא אמרינן ק 

 "ט. נו 

  צט סימן דעה יורה יוסף בית .ז

  בארוכה   ן " הר   שם   כתב   ותיהם וטענ   הסברות   שתי   וראיות 

(  כי   ה " ד )   שם   כתבו '  שהתו   מפני   ן " הרמב   כדעת   ל " ז   ודעתו 

  א " והרשב   וניעור   חוזר   טעם   נתינת   לכלל   שבא   דכל   בפשיטות 

  ל " ז   ן " הרמב   שכדברי   והעלה   זה '  מחלו   הביא ה"ב  בתו   כ " ג 

  כדברי   שלא   זה   בדין   הפוסקים   שהסכמת   פ " שאע   ודע :  עיקר 

  שיש   כל   ח " צ "ס  בסו   רבינו   ש " מ   כך   מפני   לדחות   אין   ד " הראב 

'  וכו   היתר   כולו ס'  ה   אין   אפילו   אותו   מבטלים   האיסור   כנגד ס'  

  האיסור   את   לבטל   להיתר   מצטרף   דאיסור [  משם ]   דמשמע 

  עם   מצטרף   אחד   כל   הילכך   איסור   מיני ב'    שהם   התם   דשאני 

  הכא   כי   אחד   מין   דשניהם   היכא   אבל   חבירו   את   לבטל   ההיתר 

  שכתב ע"פ  א   שרבינו   ניחא   ובהכי   וניעור   מינו   את   מין   מצא 

  לההיא   פסקה  ש " הרא  וכן  זו   מלכתוב  נמנע   לא  ח " צ '  דסי   ההיא 

 הנשה.   גיד   בפרק   לזו   ופסקה (  כ   כלל )   בתשובה   ח " צ   דסימן 

  ו סעיף צט סימן דעה יורה רמ"א .ח

  מן  כ"אח  בו  ונתוסף,  כנגדו'  ס  שהיה  כגון,  שנתבטל  איסור

 ש " ל   במינו  מין  ש"ל,  ונאסר  וניעור  חוזר,  הראשון  האיסור 

 נודע  שנא  לא,  לח  ש"ל  יבש  שנא   לא,  מינו  בשאינו  מין

 . בינתים נודע לא  או  בינתים

   טו ק"ס צט סימן דעה יורה א"הגר ביאור .ט

 כישן  ויקץ '  א  א "ל  בזבחים   ש "כמ'.  כו   שנתבטל   איסור 

  מחשבות  עירוב  משום  שם  דמתיר   מאן  ואף  הפיגול

 מודה   דפליג  אביי  ואף'  כו  אלא  ש"ל   י"אר '  א  ב"כ  ובבכורות 

  ה"דפ '  ממתני  שם   ש"כמ  טומאה   מעוררת  דטומאה 

  עציץ  המעביר(  מ" וש  דכלאים  ז"ספ)  ואמרינן  דתרומות

  ולא '  כו  גדור  ל"א   נפרצה(  מ"וש'  ק  ק"ב)  ואמרינן'  כו   נקוב

 שמא '(  ב  ה"ס )  דשבת  ו" ובפ  בטיל   ראשון  ראשון  אמרינן

  וניעור   דחוזר  אמרינן  לקולא  ואפילו'  כו  הנוטפים  ירבו

 וכל  האיסור  את  מעלין  היתר  גידולי   דנדרים  ז"בספ  ש"כמ

 לחומרא  ודלמא  שם  ש"כמ  לחומרא  ש"וכ   דשם  הסוגיא

 שאני... 

  בידיעה  אפילו  וניער  חוזר  אמרינן'  בדאו   כי  הענין  וכלל

  ה"פ  בירושלמי ש "וכמ ל "כנ  בתרומה והרמה   איסורין בשאר

 אומרת זאת  יוסי  ר"א ' כו שירבה עד  ל"הנ ' אמתני דתרומות 

 יבש   וכן  לאסור  מינו   את   מעורר  תורה  דבר   בטל  שהוא   דבר

'  דאו  כעיקר   דטעם'  ס  עד   מינו  בשאינו  מין  בלח  לח  וכן   ביבש

  וניעור  חוזר   אינו   דרבנן  שהוא'  בס  אבל   ברובא  במינו  ומין 

  כולן  במשהו  או  מאתים  או  במאה  העולין  כל  וכן  ידע  אם

 מדרבנן...    שהוא כיון וניעור חוזרין אין

 ז "דע   ה "ובפ'  כו  מעלה   הערלה'  כו  מעלה  התרומה   ש"וז

  במינו   מין  שהוא  כיון'  מס  בפחות  ואפילו  בטל  ראשון  ראשון

  מיירי  בשידע   והכל'  כו  שתרבה  עד   ל" הנ  בתוספתא  ש"וכמ

 ובזה '  וס  ומשהו  ומאתים  במאה  כדינו  הכל  אוסר  ידע  דבלא

  גדור   ל"א  ונפרצה'  כו  היתר  דגידולי  והנך   נכון  על  הכל  יבא

'  המתני  דכל  ידע  בלא  המרדכי'  כתי  לא'  כו   והמעביר'  כו

  רבי  קא  דממילא  כיון   שאני  דגידולים   אלא  בידע  סתמן

.  בגידולין  רק  לאיסור   אשכחן  לא  ולכן  דמי  אחת  כבבת

 : דמי א"כבב הפסק בלא שהוא כיון' תי' ותוס


