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 פתיחה

מדובר שם    . אה הגמ' משנה בבכורות: "קפץ אחד מן המנויים לתוכן כולן פטורין"הבי  )ו:( בתוך סוגיית תקפו כהן  

  'כולן פטורין'ן מנויות, והדין הוא  אינו שבאדם שמעשר בהמותיו, וקפצה אחת מן הבהמות המנויות לתוך אל

שיתבטל    -: "תימה ליבטיל ברובא")ד"ה קפץ( התוס'    מחמת הספק שמא כאו"א מהן היא אותה שנתערבה. והקשו

שנשארו  כך  אותם  ודחו  אפשרויות  כמה  הציעו  התוס'  מנויות!  שאינן  שם  הבהמות  רוב  לגבי  שקפץ  המנוי 

 בתימה:  

היינו מדרבנן, וקבוע נמי אין שייך  ניין לא בטיל  ו במעשר דהא דדבר שבמולהו כ"תימה, דלבטל ברובא וליחייב

ט' חנויות, ובריה נמי לא הוי... ואין  כגון    -ר וההיתר ניכרין וידועין ולא ידע מאיזה לקחאלא בדבר שהאיסו

  .1לומר שלא נשאר בעדר רק אחד דליכא רובא דלשון לתוכן לא משמע הכי" 

בריו בריטב"א שאף ודין זה שבע"ח  ולא בטילי, וביאר דץ דבע"ח חשיבי  תיר ש שאך בשטמ"ק הביא מהרא"

תעשה, אמנם הקשה על כך   דרבנן יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואלאינם מתבטלים הוא מ

דכי עקרי רבנן דבר מה"ת היינו "לעשות שום גדר או שום סייג לתורה... והכא אמרי' פטרי מן המעשר בכדי  

א  ודאי דאפי' תימא דב"ח בעלמא בטילי מדאורייתא, הכא לל השבט"! לכן מתרץ הריטב"א: "אלא  גז  בדיוע

 עשירי ודאי ולא עשירי ספק". ויש לעי' בדברים מכמה נקודות:  -'העשירי'בטיל משום דאמר רחמנא 

  

 האם דבר חשוב אינו בטל מדאורייתא או מדרבנן? 

שטות דבריו משתמע  ומפ ן שבע"ח חשיבי הוא רק מדרבנן, הדיכל א. הרא"ש לא התייחס לקושית הריטב"א ש

בסוף דברי הריטב"א שהבאנו כתב "דאפי'  )כפשטות דברי הפוסקים  שיש אפשרות להבין שזה מדאו' ודלא  

תימא דב"ח בטילי מדאו'" ואף שברור צד הרבותא שבדבר שאעפ"כ כאן לא בטל, מהלשון משתמע שיש צד  

הביאו כלל צד זה כנראה שלא ראו   תוס' שלא  (. מר שאף מדאו' לא בטיליכלוו'  לומר שביטול ב"ח אינו מדא

ן דבר שבמנין לא בטיל שלא שייך  ון שפשוט להם שהוי רק מדרבנן וכבר כתבו צד זה לענייצורך להביא אותו כי

 דין זה כאן כיון שהוי מדרבנן.  

 
ס' ביבמות ל, ובפשטות הוא דאורייתא. אך התולכאורה היה מקום לתרץ בפשטות שהוי מין במינו ומין במינו לא בטי  1

 וא"כ י"ל דאזלי בשיטתייהו, ואכמ"ל.  ת יעו"ש,)פב.( כתבו שאומרים זאת רק בדבר לח ומתערב בכל התערוב
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דדבר שבמניין אינו בטל זהו   -בברוטל  כתב ליישב את קושיית התוס' מדוע אין המנוי ב   )קנח( בשאילת יעבץ  

כתב כך לגבי כל דבר חשיבות אם אינו בטל גם ו', ולא כמוש"כ התוס' דהוי מדרבנן. ובתחילת התשובה  מדא

לוי במח' תנאים ואמוראים )ר"מ ור"ע במעילה וריו"ח ור"ל לגבי כל שדרכו לימנות שנינו או את  מדאו' שת

 שדרכו כו'(. ועיי"ש שכתב:  

ך שלפי דעתי הקלה פשוט להראות פנים לדבר זה,  רגלים לומר שהוא מן התורה? אשיבה  אין ל מ"ואם תשא

ת כב, ב( "אחרי רבים להטות", משם נלמוד ג"כ  שלמדנו בכל מקום ביטול הרוב, דהיינו מן הכתוב )שמו  וממקום

מיניה    ינןדרשלדבר חשוב שאינו בטל מחמת הרוב. ומרישיה דקרא דלא תענה על ריב לנטות אחרי רבים, ד

יירי דזימנין לא אזלי' בתר  פשות מתחילין מן הצד... ופשטיה דקרא על כרחך בהכי מ)בסנהדרין לו.(... בדיני נ

שלא יאמר הרב דעתו בתחילה והרוב יחלקו עליו. והורה לנו שאע"פ שבכל מקום  רובא, כגון בדיני נפשות  

  .2מקבלת הביטול"  ינהשא  דעת היחיד בטלה, נתנה התורה חשיבות לפעמים לדעת הגדול

הדיינים לומר סברתו לפטור את  דבריו צ"ב, שהרי סיבת אזהרת התורה שם אפ"ל שכדי שיוכל כ"א מאמנם,  

הם שחושב לחייבו וכדו' אך אין זה מצד חשש לכבוד הגדול שלא לבטל את  הנידון ולא ירא מסברת הגדול שב

תנים לו. וכן  ר שינבע מהכבוד הגדול שנודב  תו,דעתו, אלא להיפך מתוך חשש שהשאר יבטלו את דעתם לדע

על הגדול כאיסור, כך שממילא  שהתייחסו לאפשרות לחלוק  גם ברש"י תוס' ור"ח שם    יןביאר שם רש"י, אך עי

דעת הרוב תהיה כדעתו, ועכ"פ אין מכאן עניין מוכרח לכך שלא יבטלו את דעתו ברוב. אמנם, י"ל שלכו"ע  

חשו דבר  יש  שכאשר  כאן  ברואים  צריך לתער ב  חשוב  שאינו  מה  ולפי"ז  ובת  החשוב,  לדבר  את עצמו  בטל 

ל שבניגוד  וכתב  א"ש.  לדעתראייתו  מדרבנן,  איסורו  חשוב  שדבר  רבים  מפוסקים  הפר"ח  שהביא  אין  מה  ו 

 להוכיח מהרמב"ם ועוד ויתכן שהם סברו שאינו בטל מן התורה. והביא שם:  

מן  לן... קפץ אחד  כולן פטורים, שה נויהמ  "ועוד משנה מפורשת מסייע  ניחוה התוס' בתימה פ"ק  ים לתוכן 

הוי  ראיה שאין עליה תשובה, דחשיבות דבר שבמניין שאינו בטל ד"ת    דמציעא, ולדידן א"ש ולק"מ, והיא ודאי 

  ".ואלים טובא, דאפי' לקולא אזלי' בתריה

חשיב  שבע"ח  מה  לו  הפריע  לא  מדוע  הרא"ש,  על  ששאלנו  השאלה  ליישב  יש  וולפי"ז  רק  לא  י  הוי  בטילי 

יש' ואומר שתירוץ הגמ' בהמשך דבריו שואל הרא"ש מדוע שלא נאמר כאן 'כל דפריש מרובא פר   . 3מדרבנן

ים 'כל דפריש וכו'' בגלל גזירה שמא יקח מן הקבוע שייך גם כאן,  לגבי דין אחר שהולכים לחומרא ואין אומר 

רה אם ייקח מן  היא שלא יביא חולין בעזרא  חומשאף שלכאו' לקולא הוי שפוטרים אותו מהבאת מעשר בהמה  

ן הצד של חולין בעזרה כחומרא כפי שהציג זאת הרא"ש  הקבוע ויקריבנו בתורת מעשר. ויל"ע מדוע שייך כא 

מע"ב(, והיה    -מי לחומרא היא", דאין זה חומרא על הבעלים שסו"ס נפטר ממעשר בהמה )להלן"דהך גזרה נ

וצ"ב. ויש לעיין מדוע לא הביא הריטב"א  דהוי חומרא על הבעלים,  צד  א מלרא"ש לומר שפטור מחשש זה אך ל

רה הוי חשש רחוק ה, וי"ל שכיון שהוי גזירה שאם יקח מן הקבוע יהיה זה חולין בעזאת הסברא של חולין בעזר 

מדי בשביל לפוטרו ממעשר בהמה מטעם זה, דרק אם היה בגוף המעשר בהמה שמעשר בלי החשש שיקח מן  

עלי  גיע הקבוע מ ספק  די כך היינו מחמירים.  י"ל שהרי דברי הריטב"א מוסבים על ספק פדיון פט"ח או  וד 

שהרי אפשר שזה שיצא אינו    4על ורות שנתערבו ושם פשטות הדברים היא שאין מקריבים במצב כזה בפובכ

 ראוי להקרבה, וע"כ לא שייך חשש זה משא"כ הרא"ש מוסב על קפץ אחד מן המנויים. 

 
ואף שהוא רק לכתחילה שלא לבטל דעת הגדול ברוב, דיינו שהזהירה התורה בזה ואם עברו שייך למחלוקת אביי ורבא  2

 ד מהני או לא. בתמורה )ד:( אי עבי
ן יש ליתן מקור לכך  ב"ץ שמכאשערים )או"ח סי' רד ד"ה ומ"מ לא אפטרנו( שכתב על משקל דברי היע  ועי' בשו"ת בית  3

)כה( לגבי דיינים שדעת רובם לפטור אך נחלקו בטעם הדבר שפסקינן   שמין במינו לא בטל וע"פ דברי הרמ"א בחו"מ 
ברוב של שאר דעות הדיינים? אלא   לא נימא לגבי כ"א מהם שדעתו בטלהלפטור אף שטעמיהם שונים. ולכאו' מדוע ש 

 בסברת הדבר הוי ליה מין במינו ולא בטל, ומכאן המקור ועיי"ש. אף שנח' ע"כ שכיון שמסכימים בדין הסופי 
 יל"ע בזה, עיין בסוף המאמר מה שהבאנו מהתפא"י. 4
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 בעלים  תן לכהנים או נאכל לה ניבהמ האם מעשר

אות שנפטור  שע"י  הריטב"א  מש"כ  בעניין  היא  שניה  נקודה  גזל ב.  בזה  שיש  ומשמע  השבט"  "גזל  יהיה  ו 

הקשה    )סוף אות ח ד"ה ואני שמעתי( ביאו בהערות מוסה"ק שהמהרי"ט אלגאזי בפ"ק דבכורות  מהכהנים, ועל זה ה 

מקריבים אותו והכל הוא לבעלים  ם כלום, אלא הבעלים  כהניבו למה שייך גזל השבט במעשר בהמה הרי אין  

האריך להוכיח   פח(   -)מ"ע פולרס"ג    "צ. אך אמנם הגרי"פ פערלא בסהמו, ד(   )בכורותכקרבן פסח כמבואר ברמב"ם  

הבשר  "כתב ש  )ויקרא כז, לב( שיש שיטות ראשונים שחולקים על הרמב"ם, ואחד מהם הוא הריטב"א אצלנו. רש"י  

 מתנו"כ ולא מצינו בשרו נתון לכהנים" היינו שמכך שלא מצינו מצוהי לא נמנה עם שאר  הר ים שלבעלנאכל  

תגנוב לא  על  באזהרות  הרס"ג  הבעלים. אמנם  של  הוא  הרי  לכהן  ומקניה    ליתן  הארץ  מעשר  כל  "לא  כתב: 

כך היא  "פ שהגריתקבעוני, הביאוהו טרף למשרתי וידידי וכו'" ומבואר מזה שדעתו שניתן לכהנים. והוסיף  

עשר בהמה, ואם היה  משמו שהכהנים פטורים ממ   )קלו.( ו הרשב"א והריטב"א והר"ן בחולין  דעת ר"ח שכתב

 לפטור כהן?   ית יכי תילבעלים מהנאכל 

אמנם הרשב"א והריטב"א שם הוכיחו שכהנים חייבים במעשר בהמה מראב"ע שאמרו עליו בגמ' בשבת שהיה  

 )קי:( הביא ראיה גם מהגמ' בב"ק    )בכורות ו, ג( "מ  ראב"ע כהן היה! והמלהרי  ם, ומעשר עדרו שנים עשר אלף עגלי

שנסתפקה הגמ' אם צריכים להפריש. ודחה הגרי"פ שתי הראיות, הראשונה    בהמות בגזל הגר שנפלו לכהנים  

  י"ש. שאולי עישר למס המלך ולא למצוה, והשניה שאולי נפלו עשר בהמות מגר אחד וכבר נתחייבו ברשותו, ועי 

לבהמותיו,  ין הוו מצטרפת פך הוכיח מהגמ' בב"ק כהר"ח שהרי היה אפשר לדבר על בהמה אחת ואם יורשולה

)בכורות  שפשוט שהוא עצמו פטור ורק כאשר קיבלו הכהנים עשר בהמות אז חייבים. והביא מהתוספתא  אלא  

בחולין סתירה  טב"א מהרי שמפורש שלא כהר"ח שהביאו שם מציאות שכהן מפריש מעשר בהמה )ואין  פרק א( 

אמנם הביא מהערוך   . ב"א חדשים(מה שמכונה ריט  הריטב"א אלאלדברינו בריטב"א בב"מ שהרי כידוע שאין זה  

אך הביא בשם תשובת הרמב"ם    ,שכתב שכהנים פטורים ממעשר בהמה, ומאידך כתב שמע"ב נאכל לבעלים

זוט פסיקתא  והביא  לפוטרם.  הצדקה  אין  לכהנים  שניתן  לא  בחוקותי( רתא  שאם  לכהנים    )סוף  שהוי  שמשמע 

בספרי   ו( ומאידך  פיסקא  שנאכל  )נשא  והוכי  אמרו  הרילבעלים.  מדברי  גם  האב"ע  ח  ומדברי  אצלנו  טב"א 

בדברים   הראב"ע  במש"כ  גם  )ועי'  עשירי  שער  סוף  מורא  וביסוד  ז( בבחוקותי  הכהנים    )יב,  שם.  "ואכלתם 

לכא וא"כ  מעשרותיכם  על  דיברו  ושם  נוהלויים"  שניתן  יתן  ו'  משתמע  שמדבריהם  למע"ב(  שכוונתו  לומר 

 . 6ועיי"ש באריכות 5לכהנים

 

 ביטול היתר באיסור  ונים בענייןמחלוקת הראש 

היתר  הם  המנויים  כאן  שהרי  בטל באיסור  שהיתר  הריטב"א  שדעת  מכאן  להוכיח  הביאו  מוסה"ק  בהערות 

שנפלה לטבל מתבטלת, שגם שם הוי  ומה  שתר   ושאינם מנויים איסור ושאל הריטב"א שיתבטלו המנויים כפי

מוי לתרומה שנתערבה בטבל מדוע ת. והעירו על הדיוס' שג"כ שאלו זאהיתר שנתערב באיסור וכן הוכיחו מהת

לא נקט חולין שנתערבו בטבל דדמיא טפי לטלה מנוי שנתערב בשאינם מנויים, היינו שהפטור נתערב בין  

 
ר אלא שהיה נותן הראוי ממש, ולא שהיה קורא עליהם שם מעשועיין גם בריטב"א )שבת נד:( שכתב: "ולי נראה דמעשר    5

כדבריו בב"מ, אלא שלכאו' יקשה מכאן על הריטב"א בחולין    ". מפורשלמעשר לכהנים שלא יראה כמשייר אצל מתנו"כ
ם שדחה פי' ר"ח, דבחולין ובב"מ בפשטות זה חי' הריטב"א ממש. וצ"ל שאלו שני נידונים נפרדים האם ניתן לכהנים והא

 .ם זה בזההפריש אע"פ שניתן לו, והפך דברי הערוך, ודלא כתשובת הרמב"ם שתלאכהן צריך להפריש שאפשר וחייב ל
וצל"ע אם נימא דמקבלים הכהנים חלק כשלמים בחזה ושוק האם נחשב בזה כגזל השבט במה שלא יגיע לכהן, שדחוק    6

בקרבן. עוד יתכן א קרב על המזבח אין לכהן שייכות  הוא לומר שמשום כך נקרא גזל השבט משום שבפשטות כל זמן של
)עי' בש"ך )תקפו כהן א( שכתב כך בדעת הרמב"ם,  של הגמ'  שהריטב"א למד שמדובר בספק בכור שנתערב בשלב זה  

ובשו"ת הרשב"א )ח"א סי' שיא(( וא"כ כאשר נאמר שאינו בטל ברוב א"כ ממילא הוי גזל השבט דיש כאן מציאות של בכור 
 הייתה כאן מציאות של מתנות כהונה שלא ניתנו.ן לכהנים משא"כ אם היה מתבטל לא שלא נית 
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שאל גם למה בכלל נקט הדימוי לתרומה הא עיקר דין ביטול   א(   ות ח א  )שיעורהחייבים. ובקונטרסי שיעורים  

רורה לי דהרי מדברים אנו כאן מצד היתר הבטל לאיסור ולא  ים. וכוונתו לא במיירי בכל איסור   ברוב בש"ס

מצד ביטול ברוב רגיל וא"כ יש חי' בתרומה שאינה היתר גמור שהרי אסורה לזרים ואעפ"כ מתבטלת. וכן יל"ע  

ה שהרי מע"ב יש מצוהוכיח מכאן לביטול היתר באיסור או שכאן יש חלות איסורית גם בהיתר  יש לאמת  אם ב

ואינו   שאני  להקריבו  דהכא  י"ל  וא"כ  מתרומה,  הריטב"א  דוגמת  לגבי  וכנ"ל  הבעלים,  של  שימוש  לכל  ניתן 

 וההיתר מתבטל כי יש לו שייכות איסורית, אך הפשטות דשייך למח' הנ"ל. 

)או"ח  ונג יו"ט  ים היא אי אמרינן שהיתר בטל ברוב, יעו"ש מה שהביאו בהערותיהם )הענראשווקת  ועכ"פ מחל

דלרש"י היתר בטל באיסור ולתוס' אינו בטל, וכן בקובץ   )כב.( כתב שהדבר שנוי במח' רש"י ותוס' בבכורות    ( ד

)פב: ד"ה אמר  מתוס' יבמות  כיח  להו  ' אלחנן וסרמןכתב ר   )בכורות אות ה( ובקובץ ביאורים    )נט( הערות על יבמות  

שהדבר   כז, א( -)ב"ד ש"ב כו, בה"ב  בטל וכ"ה בתו  כתב שהיתר לא  ג.( )עשהיתר בטל באיסור. אך הרמב"ן בע"ז    ריו"ח( 

ולדעות הראשונים שהיתר אינו בטל מתורצת קושיית התוס' דאין אומרים ביטול   . תלוי במח' רמב"ן וראב"ד(

ל וההיתר אינו בטל לעולם. יש להדגיש שעכ"פ מצד דין הלך ר בטבהיתבכה"ג. ויל"ע מה טעם יש שאיסור  

 בכמה דרכים:  יסור. וניתן לומר וודאי נלך אחר הא אחר הרוב ב

 

 חמישה הסברים מדוע שהיתר לא יתבטל

 בקובץ הערות )שם( כתב כך:   ' אלחנן וסרמן ר  א.

ש עליו דיו איסור שייך  "כ ילא א"וביאור מחלוקתם הוא דהרמב"ן ס"ל דבשלמא באיסור שאין הדבר אסור א

תר א"צ שיהא ילא הוא מותר. אבל בהידין האיסור שעליו, ומממנו  לומר שמתבטל, וע"י התערובות פקע מ

עליו דין היתר כדי שיהא מותר אלא כיון שאין עליו דין איסור ממילא מותר, דבלא דיני התורה הכל מותר...  

ה"נ יועיל להעלות עליו דין איסור, בזה ס"ל להרמב"ן  בר,  י הדואי דנימא, שכמו דביטול מועיל להפקיע דינ 

 . ות על המתבטל דיני המבטל"דביטול מועיל ג"כ להעלהכי. ולדעת תוס' צ"ל  דלא אמרי'

ממילא מה שנקרא כאן 'דין' הוא האיסור   . כלומר, שורש ההבנה נובע מכך שהכל מותר והאיסור הוא החידוש

לת מציאות האיסור'. הביטול יוצר מציאות של ביטול דין אך לא  'שלירק    והוא מציאות, לעומתו ההיתר הוא

דין האיסור אך לא להחיל דין איסור על דבר שעוד לא    ממילא יכול הוא להפקיעל יצירת מציאות חדשה,  ש

חל עליו. תוס' שסוברים שאומרים ביטול גם להיתר סוברים שכוח הביטול חזק עד כדי החלת דין חדש על  

דיויתכ)  המבוטל ממשן  מציאות  שהוא  אלא  דין  עליו  שאין  דבר  רק  אינו  ההיתר  דגם  נקבע    "ל  הדבר  שעל 

דבר אסור הרי רק דין הוא עליו שיאסר אך אין זה מוגדר כמציאותו העצמית,    כ"משא תו שהוא מותר,  במציאו

  . 7(ולפי"ז ההיתר לא מתבטל משום כוח הדין שעליו שהוא מגדיר את מציאותו ממש

ב שלפי"ז מבוארת שיטת  שחל שם הרוב גם על המיעוט, וכת  -ת עניין הביטול באופן שונהאדיר  להג  אח"כ הציע 

 ור להיתר.תוס' שאין לחלק בין איסה

והנה קיימת מחלוקת בפוסקים האם דבר שבטל ברוב מצטרף לרוב שאליו נתבטל להשלים שיעורו, כמו אדם 

ניתן    רההאם מצטרף לצאת יד"ח. ולכאוזית  מהכ  שאכל מצה שהיה מעורב בה מיעוט חמץ ואכל אותו כחלק

ב ושמו ממש או שרק מבטל  חל על המיעוט דיני הרו  הרמב"ן והתוס' הנ"ל האם  לוקתלבאר הדברים ע"פ מח

מעליו השם שהיה עליו. שאם מחיל הביטול שם חדש על המיעוט גם יצטרף לשיעורו. ואפשר שגם אם המח' 

שונה    לוקתצי"ת )שם, 'השלמה לשיעור'( הביאו יסוד מחובאנכך.  היא האם חל שם הרוב על המיעוט נאמר  

ביטול  האם   -קצת פועל  ברוב  המתבט  ביטול  הדבר  של  לצרפו המציאות  וא"א  קיים  אינו  כאילו  ע"כ  ואז  ל 

 
לד( ואו"ש )מאכלות אסורות טו, י(, ושו"ת עונג יו"ט )או"ח ד( שכתבו כעין סברת רא"ו שאין   סד )או"חועי' שו"ת תורת ח 7

 )כרך ג, ערך ביטול ברוב(. אנצי"ת(  -ע"פ אנציקלופדיה תלמודית )להלן -אפשרות להחיל דין איסור על היתר
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לשיעור או שפועל רק ביטול מהותו ושמו של המיעוט אבל מציאותו לא נתבטלה, ויכול להשלים לכשיעור  

 )ע"פ התורת חסד שם(. 

ותכי  ב. התורה,  שהתירה  ממה  חוץ  אסור  הכל  שבסתמא  להפך  להגדיר  שניתן  הדין  ן  הוא  ההיתר  ממילא 

דין לא ניתן לבטל, רק מה שהתורה מעולם לא    -מציאות ההיתר, ולעניין ביטולהאיסור הוא כל מה שחסר  ו

שות שא"כ  להק  ואיןהחילה עליו דין מסוים רק שנשאר בהווייתו ניתן לבטלו דבעצם הוא חסר הגדרה מעיקרא.  

תורה התירה כל מעשה  בהם היתר, דהוא פשוט שהלא מצינו היתר מפורש בתורה להרבה מהדברים שנוהגים 

התנהלות נורמלית חוץ ממה שאסרה, וישנם כמה מצוות שמצוות על עניינים כאלו, )וחי בהם ונשמרתם של  

אסור. כלומר, יש לנו כעין    הוא   פורשמאוד לנפשותיכם ועוד( כך שבשורה התחתונה ברור שרק מה שנאסר במ

במפורש. ויל"ע בזה ' על כל דבר דין מיוחד  ר כמותר, אך עכ"פ לא נאהיתר מפורש להחשיב כל מה שלא נאס

שבאמת זה נשמע דחוק להגדיר האיסור כחוסר דין, אך אמנם כך הוא משורת הדין ההגיונית שאין להשתמש  

 ש. ן חד ת דיבעוה"ז בלא נטילת רשות, ונמצא ההיתר חלו

שלקח מן ההיתר, לאדם שלקח מן התערובת    יתכן שטעם הדבר שאין ההיתר בטל הוא משום שיש כוח טענה   ג.

שלד ההיתר ואף  שאין  גורם  הזה  הטענה  כוח  מ"מ  התערובת,  רוב  לפי  ויתחייב  הרוב  אחר  הולכים  אנו  ינא 

פ מעדיף לבטוח שלא  עכ"  הרובמתבטל דתמיד דעתו של האדם עליו, ואפילו אם מקבל ע"ע הדין לילך אחר  

ההית אין  וע"כ  ההיתר  מן  בוודאי  ולקח  ובפוסקינכשל  לעולם.  מתבטל  לגר  זו  סברא  כעין  כתבו  מקום ם  בי 

 שהאיסור בטל ברוב שתמיד יכול לטעון שלוקח מן ההיתר. 

ך" והולרמב"ן בע"ז )שם(: "דלא אשכחן ביטול בהיתר לפי דאין אדם עשוי לבטלו, אלא אדרבה מוסיף עליו    ד.

 בריו: כתב על ד ד"ה והנה אם(  - )ג, טו בהתחלהויל"ע בכוונתו. בשערי יושר  (. הובא בקוה"ע שם)

"ונראה בכוונת דבריו הקדושים דאף מן התורה לא מצינו שחשיבות המיעוט מעכב את דין הביטול, דכל דברים  

כיון שלפי דעת בנ"א  דם.  ת האחשובים שאינם בטלים הוא מדרבנן, אבל היתר לגבי איסור תלוי מן התורה בדע

שאינו ראוי    שמישי בנ"א והאיסור הואיתר הוא מה שראוי לכל תאין אדם עשוי לבטל היתר לגבי איסור, שהה 

להשתמשות וחשוב מיעוט זה של היתר יותר מן רוב האיסור, ובכה"ג לא אמרה תורה אחרי רבים להטות. דאף 

 .רובה מן הרוב..."וא מוט השבכמות רבה האיסור על ההיתר אבל באיכות המיע

אם לא נלך אחר הרוב בהכרח שנלך  ביטול ברוב לא מצינו אלא כשהרוב והמיעוט סותרים זא"ז באופן ש  ה.

במיעוט איסור שנתערב ברוב היתר, שאם לא נלך אחר רוב ההיתר נצטרך   אחר המיעוט, כמו בסנהדרין, וכן

ט היתר ברוב איסור כולה. לעומת זאת מיעוובת  התער לאסור את כל התערובת באכילה, כך שהמיעוט יגבר על  

היתר עצמו נהפך לאיסור הרי ג"כ אי אפשר להתיר באכילה אפילו שלא נלך אחר רוב האיסור, ולא נאמר שה

)שם בת שעכ"פ מעורב בה איסור, ולכן אין ההיתר מתבטל ברוב שיחשב עצמו כאיסור )ע"פ אנצי"ת  את התערו

(. באופן כללי נראה שהראשונים שסוברים  )לז.( לפסחים    ובחי'  )יו"ד ט( ור  מג  רי"מ "ת השהביאו משו  'היתר באיסור'( 

דין הביטול, ואין בהבדלים אלו בין היתר טל באיסור יאמרו שאין בסברות אלו בשביל לבטל את  שהיתר מתב 

 לאיסור בכדי לשנות את הדין. 

 

 תירוץ הקושיה מצד ביטול ברוב או הילוך אחר הרוב 

על הריטב"א שתירוצו לבסוף )שכיון    )קובץ שמועות חולין אות מג( "א וסרמן הקשה  שר   ביאו"ק הבהערות מוסה

עדיין בגדר ספק גם לאחר הביטול וע"כ פטור( אינו עונה על    ירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק הואשעש

ו חריים אהולכשגם אחרי ש  השאלה מצד ביטול אלא רק מצד הלך אחר הרוב, שאף שמצד הלך אחר הרוב אפ"ל

א שייך להגדירו ספק  נשאר עדיין ספק עכ"פ מצד ביטול ברוב המיעוט בטל לרוב והוי כמותו ממש וממילא ל

והביא רא"ו בשם הגר"ח שאה"נ לא בא הריטב"א ליישב הקושיא מביטול דס"ל דהיתרא   . )וכן בדגל ראובן ח"א כה, ה( 
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ך כותב שזה דחוק שהרי בא ליישב  . אהרובאחר  קושיא מהלך  לא בטל כהרמב"ן וממילא הוצרך ליישב רק ה

 קושיית התוס' והם הקשו מדין ביטול.

אחרי  'ן ביטול ברוב ודין הלך אחר הרוב תלויים זה בזה, דתרוויהו מחד קרא נפקי מפשר דס"ל דדיוכתב כך: "וא

ודאי שיש  ם בואמנ  . ב ליכא", ומשום הכי לגבי מעשר דלא אזלינן בתר רובא אף דין ביטול ברו8'רבים להטות

 קור ואכמ"ל. הבדלים בין הדינים יעו"ש. ויש לדון בעניין התלות שביניהם והאם נלמדים מאותו מ

המהדיר בריטב"א כתב ליישב באופ"א שכל קושיית התוס' הייתה רק מדין הלך אחר הרוב ולא מדין ביטול 

פסק המחבר בשו"ע  שכך  טול  ן ביוב אך לא מדיברוב, שהרי כל דין ביטול יבש ביבש הוא רק מצד הלך אחר הר 

במינה יבש ביבש חד בתרי בטיל ומותר   : "חתיכה שאיננה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין )יו"ד קט, א( 

חד כ"א בפ"ע אבל לא יאכל שלושתן יחד" ויש שם אף דעה מחמירה יותר שאף בזה אחר זה לאוכלן אדם א

ה שם איסור והרי היא כשאר התערובת  חתיכל מהכ בטן ביטול, וא"אסור לאותו אדם. והרי שם מדובר מדי 

ול יבש ביבש הוא מדין הלך אחר הרוב בלבד. אמנם הביא  וניתן לאכול הכל בב"א! רואים מכאן שדין הביט

תר לאכול הכל בב"א דגזיה"כ היא "אחרי רבים להטות" ונהפך האיסור להיות  רא"ש בחולין שכתב באמת שמו

אחר הרוב. אך יל"ע באמת מדוע אין ביטול והאם יש שיטות אחרות הלך  דין  רק מת התוס' כאן  היתר. וא"כ כוונ

שם היא מדרבנן אך מדאו' יכול לאכול את    לוקתשכל המח  )קט( הביאו מהמקור מים חיים  בזה. ובאנצי"ת שם  

ו  ר. אמנם ציינהתערובת כולה כאחד, ולפי"ז שפיר חל כאן דין ביטול ברוב מדאו' ונדחו לכאו' דברי המהדי

טה זו שבאכל אדם אחד את שלושתן אפי' שלא בב"א עובר מדאו' אך כתבו ששי  )לא:( י"ד בב"ב  התור יטת  שש 

 לא הובאה בפוסקים. 

 

 האם גם לאחר שנתערב ברוב נחשב ספק? 

ף כל התוס' לא הביאו את התירוץ הסופי של הריטב"א והרא"ש שעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק וסו

ויתכן ז  סוף ספק,  בשלוקתדמח  ה  כלומר ם  בירור,  או  הנהגה  הוי  ברוב  ביטול  אם  גמור   -אלה  דין  זהו  האם 

תערובת חלק מהרוב ממש )בירור( או שכרגע כיון שאיננו יודעים מיהו המנוי מתייחסים לכל השהמיעוט נעשה  

עוט  המי   בירור שחל עלכאיננה מנויה אך אין זה שבאמת המיעוט חלק מהרוב )הנהגה( )אף שהפשטות היא שהוי  

 מילא אם מבטלים ברוב לתוס' הוי בירור ומ  . הרוב י"ל שגם החלת הדין על המיעוט לא הוי אלא כעין הנהגה(דין  

כלל,   ספק  כאן  ואין  מהרוב  חלק  הוא  המיעוט  שגם  ממש  בירור  הנהגה   9לרא"ש   כ"משאהוי  הוי  ולריטב"א 

 .10ר הרובלך אחש ליפק י גו שבמצב של סוממילא אין זה אומר שאין כאן ספק אלא שחכמים הנהי

 )תניינא קח(ירור שכתב הגרעק"א  אמנם, אפשר דאין זה נוגע בהכרח לחקירה הכללית אם הוי רוב הנהגה או ב

שהמקרה של מע"ב שונה מחלק מהמקרים האחרים של ביטול ברוב, שכאן כל ההשלכה של הביטול היא רק  

במקומות שכבר   כ"משאשאר בגדר ספק,  ן שייתכ  לעניין חיוב מעשר אך אין לכך השלכה לדינים אחרים ממילא

 
חרי רבים להטות" וכן הבאנו מהרא"ש  "א -דאו' רש"י בגיטין )נד:( שם כתב לעניין המקור לדין ביטול של חד בתרי מ עי'  8

רש"י בביצה )ג:    -( ציינו מקורות נוספים לכך5בחולין בסמוך, וכ"כ תוס' בע"ז )סז. ד"ה א"ר יוחנן( ובאנצי"ת )שם הערה  
והש"ך    ד"ה מדאורייתא( ובר"ן בחולין )שם( וכן הביאו הט"ז ביו"ד )קט, א("מ )נג. ד"ה דאו'( ובחולין )צח:  ד"ה אפי'( ובב

 שם סק"ו(. )
ראיתי בשם חכם אחד שליט"א שהבין בתורא"ש שאין כוונתו בתי' מצד עשירי ספק ליישב השאלה מביטול ברוב שאת  9

לא נאמר הלך אחר הרוב. ולפי"ז  ק כוונתו ליישב באופן נוסף מדוע זו יישב במש"כ בתחילה שבע"ח חשיבי ולא בטילי, ור 
"ונהפך    -רק לגבי הלך אחר הרוב. אלא שהתורא"ש הזכיר שם ביטול ברובטול אלא  אין דברינו מוכרחים בדעתו לגבי בי 

 האיסור להיתר ע"י ביטול ברוב" ויל"ע. 
ספק, ואה"נ שכאשר א הגיעה לשלב של עשירי ודאי ולא  והציעו לי לומר שגם התוס' היו מתרצים זאת אלא שהגמ' עוד ל  10

אה, שאין זה מצדיק הישארות בתימה וכפי שהרא"ש כתב זאת ין זה נרהביאה הגמ' הלכה זו מיושבת קושיית התוס'. אך א
 בשלב מוקדם יותר היה גם לתוס'. או עכ"פ לציין בהמשך שלפי"ז מיושב. 
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רת ודאי. וז"ל )מדבר ים מסוימים נחשב כהרוב ממש בתוהוצרכנו להכריע על המיעוט שהוא כהרוב לעניין דבר 

 שם ביחס לשרצים(:  

אם הוא שרץ או צפרדע   -"עוד יש לחלק דבט' שרצים כשפירש קודם שנגע צריכים ג"כ לדון כמה דברים

נו דנין מכח 'מרובא פריש' דהוא שרץ, ממילא בנגע בו אח"כ הוי כמו נגע בוודאי  והיישה,  ללקות עליו כעד

ם דכל מה שדנים עליו הוי לעניין חיוב מעשר, בזה כתבו הפוסקים  אחד מן המנויי  דוקא בההיא דקפץשרץ. ו

ע  י נג מיקרדלא מיקרי עשירי ודאי, אבל היכא דדנו כבר לדברים אחרים לשרץ ודאי, ממילא כשנגע אח"כ  

 בשרץ ודאי".  

יעבו אשר  דכל  מקרא  מע"ב  מדין  התמעטה  טריפה  שהרי  מכך  ראיה  לכך  היאך  והביא  וא"כ  השבט,  תחת  ר 

שירי ודאי הרי בכאו"א יש להסתפק שמא טריפה הוא, ומחמת הרוב עדיין נשאר כספק. אלא שכיון  משכחת ע

 שדנים לכל מילי דאינו טריפה מקרי עשירי ודאי.  

  כתב ג"כ שיתכן ודווקא כאן לעניין מע"ב נשאר בגדר ספק, אך בכל רוב אחשיב כוודאי  ד(   לד,  )ח"אבדבר אברהם  

  ממש, והחילוק הוא כך:  

ן מעשר דבעי' שבעה"ב ימנה את הטלאים ואין עניין המניין מה שמוציא מפיו מילות המספר אלא עיקרו  "במני 

מסופק במספרו כעין נד"ד בספירה לא היה  נה וה מוהוא שידע ויוחלט אצלו שכן הוא מה שהוא מונה, ואלו הי

ולוא גם יהא שדין הרוב משוה  משו"ה אע"ג דאזלי' בתר רובא,    לו דין מנין כלל כיון שאין המנין ברור אצלו,

ליה כוודאי מ"מ זהו רק מדינא, אבל במונה עצמו מצד מניינו וספירתו הרי המספר מסופק אצלו שאינו יודע  

 ו הקופץ הפטור ומשו"ה לא הוי מניין כלל". רב בנתע ברור את המספר דשמא

 

 מעשר בהמה הוא דין בגברא  -הגר"ח מבריסק 

ב קושיית התוס' שלא מהני כאן ביטול ברוב כיון שאין חלות החיוב על שאינם  בחי' הגר"ח )על הש"ס( כתב לייש

האי גברא בר   . איהוא  שיתן מכל עשרה אחד לקרבן, וכמוש"כ רש"י "אי בר חיובא   -מנויים אלא על הגברא

ב בעצם הבהמות. במצב כזה שכאשר יש לו עשרה טלאים חייב לעשרם אך לא שיש חיו  ,חיובא הוא לעשורי"

ן שאין כאן עשרה שמחויבים בוודאות לא שייך להחיל דין ביטול כי אין דין בטלאים כלל אלא מצד  כל זמ

ומה לעשירי במע"ב, שבטבל הרי על  ותר   טבל  האדם, וניכר שאין חיוב. נראה שהסבר זה בא ע"ג ההבדל בין

לבד שבה מקיים  חלות האיסור שעל הכל לתרומה ב  הכל יש חלות איסורית וע"י התרומה הרי הוא מצמצם את

במע"ב אין חלות איסור על הבהמות כלל וממילא אין העשירי מצמצם על עצמו האיסור אלא    כ"משאמצוותה,  

 . 11גבראין ביש בו דין חדש של מעשר שכאמור הוא ד

 

 הערה לבירור המציאות 

ים בפתח הדיר, ועד  התחיל למנות כשהיו יוצא כך: "היה מעשר טלאים ו  )ד"ה קפץ( בהבנת המציאות פירש רש"י  

ויל"ע מדוע לפרש דווקא בכה"ג שתוך כדי   . שלא הגיע לעשרה קפץ אחד מן המנויים לתוך הדיר ואינו מכירו"

 )נח:( צו מהמנויים כבר פנימה? ובאמת ברש"י כת"י בבכורות ן קפ עליההמניין חזרו פנימה ולא שאחרי שעישר  

ונפטרו הט' וקפץ אחד מן הט' לתוך הדיר כל אותן שבדיר   או חוץ לפתח ונטל עשירי: "קפץ... מאותן י' שיצכתב

בר ובביאור סיבת הפטור הוסיף: "דשמא יצא בעשירי והוא אינו ראוי לכך שכ )פטורים אם אינו ניכר איזה הוא"  

כבר עבר    בר, וכל חד מינייהו ספקע" אמנם רש"י אצלנו כתב "דכל אשר יעבור אמר רחמנא ולא שכבר  פטר. נ

 
ו, דכיון וחיוב קרה"ת אינו חל על  שבקריאת התורה יהיו עשרה שלא יצאוע"פ סברא זו אומרים שנהג הגר"ח להקפיד    11

יבור שלא שמעו צריך שכל הציבור יהיה מחויב )עי' אמרי דוד לגר"ד מילינובסקי זצ"ל  צכל יחיד ויחיד אלא שמתחדש על  
)ג((, ובברכ"ש יבמות )כא( כתב שהגר"ח נסתפק בזה לגבי קרה"ת דאפשר שהחיוב הוא על כאו"א   ורק שיש תנאי ב"מ 

 שכל החיוב מעיקרא חל רק על עשרה )ע"פ ההערות בהוצאת מישור(.שבעינן עשרה אך לא 
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צלנו זה גזה"כ ולכאו' שייכת גם אם לא יצא בעשירי דווקא וצ"ב יסוד המח', ויתכן דרש"י כת"י  הוא." לרש"י א 

לימוד "ולא שכבר עבר",    ויש   פוטר רצה להסביר המשנה גם בלי להסתמך על חידושו של רבא שמניין הראוי  

נפטר ממש כבר   נקט לרבותא שאפי' לא בפשטות יתכן דרש"י    (. עאלא שגם בלי הלימוד יש חשש ברור וצ"

פוטר בנתערב משום מניין הראוי, וכאמור רש"י כת"י הסביר את המשנה גם בלי להיכנס לחידוש של מניין  

 הראוי פוטר. 

שמחפשת את המקור לדברי רבא ומביאה את המשנה    )נט:( שם  גמ'  לך היתכן דשינוי ההסברים נובע גם ממה

רואים מכאן שפטור אף שלא נגמרה מנייתו ודחתה   במשנה לפני שעישר וא"כ   בהו"א סברה הגמ' דמדובר שלנו,  

שיתכן וכבר עישר ומה שאמרו בסיפא שם "מן המעושרין לתוכן" היינו עשירי ממש והוכיחה זאת הגמ' מכך 

' מקור אחר, ויתכן  אבו ואם לא היה עשירי ממש מה הצורך ברעיה. למסקנה מביאה הגמשיסתעד    ששנינו ירעו

האם לפי המסקנה צריך לבאר המשנה לפי ההו"א או שאין זה מוכרח במשנה  קו פירושי רש"י השונים  דנחל

כן  . ואולכן בפשוטה היא מדברת כשנתעשרו ממש, אך אליבא דרבא ברור שהוא הדין בקפץ תוך כדי עישור 

ז( ברש"ש על המשניות בבכורות    יןי ע לא דק דלא ב כרש"י כת"י: "במחכ"ת  שהקשה על הברטנורא שכת  )ט, 

מן לפרש כן אלא דלא להוכיח דינא דרבא מזה. אבל כיון דבאמת קם ליה דיניה יש לפרש המשנה  אמרה הגמ' לק

 משום מנין הראוי וכפרש"י." 

נפטר, וכל ספיקא  אחד מהם ספק אם הוא מנוי כבר ו  י כלי נמ בברטנורא הוסיף סברא נוספת למה נפטר: "א 

יצא בעשירי אלא אין אפשרות לעשר הספקות כמו   ינו דווקא כאשר כלומר, החשש א  . רי הוא"לאו בר עישו

שהגיעו למסקנה בסוגייתנו. לפי"ז צ"ב למה נצרך לפי' הראשון הרי גמ' ערוכה היא וכן יש לתמוה על רש"י  

י אמר רחמנא,  שום מניין הראוי היינו בהו"א שעוד לא ידענו הכלל דעשירי ודאכא מ "י הכת"י דמה שפירש רש

שאין מעשרין הספיקות. לשון התפא"י הוא "דשמא יצא לעשירי אותו הרי זו הסיבה האמיתית    אך למסקנה

א הסבר שכבר נפטר )כרש"י כת"י( והרי יפריש מן הפטור על החיוב ויכניס חולין בעזרה" )ואח"כ הביא ג"כ  

א הבנתו שיבו  . י ודאי אמר רחמנא וכו'(פילו יצא בתוך התשעה ימצא דכל עשירי הוא רק ספק עשירי ועשיר דא

דשפיר היה אפ"ל שיעשר והעשירי ירעה עד שיסתאב ולא יוקרב! ואכן ברש"י  לידי חולין בעזרה, קצת קשה,  

  "ש בשטמ"ק אצלנו שג"כ כתבהרארי  בדכת"י כתב רק מצד 'שאינו ראוי לכך שכבר נפטר'. אמנם הבאנו לעיל מ

 היה מקריב הספיקות. וצ"ע.  חייבים מספק שאם נחייבהו יבוא לידי חולין בעזרה ומכך נראה דאם היינו מ

 

 סיכום 

ראינו את התייחסות הראשונים לשאלה מדוע אין בטל המנוי שקפץ ברוב, האם בגלל שבע"ח חשיבי או משום 

האם    צו משום שבע"ח חשיבי הבאנו מח'טעם הדבר שתוס' לא תיר בו',  ספקהדין של 'עשירי ודאי ולא עשירי  

משום עשירי ודאי הבאנו את לחקור בר גם מדאורייתא, ובמה שלא תירצו  החשיבות מועילה שלא יתבטל הד

הראשונים האם    בעניין מעשר בהמה הבאנו את מח'אם ביטול הוא הנהגה או בירור. לאזכור של גזל השבט  

לכ ניתן  אהנימע"ב  באיסור   ום  להתבטל  יכול  היתר  שגם  שס"ל  הראשונים  משאלת  הוכחנו  לבעלים.  נאכל 

ת הראשונים שחולקות כך שלדעתם ברור מדוע לא שייך כאן ביטול, וכתבנו מספר הסברים  והבאנו את שיטו

 לתוא יהיה ביטול להיתר או למע"ב באופן נקודתי. הבאנו מקורות בשאלה האם הריטב"א ענה על שא מדוע של

וחילופי    םוא המקרה  פשטות  על  בהערה  סיימנו  הרוב.  אחר  הלך  או  ברוב  ביטול  מצד  היא  כאן  השאלה 

קפץ תוך כדי מניין או רק לאחריו.  הפירושים בזה האם המנוי 


