
 

 

 

 

 

 תערובתטלטול ביצה שנולדה ודינה ב

ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלין אותה, לא לכסות בה את  ,אחד ביצה שנולדה בשבת: מיתיבי )ג' ב'(
)שכלי ניטל לצורך בשביל שלא תשבר  ,, ולא לסמוך בה כרעי המיטה. אבל כופה עליה את הכלי)פי צלוחית(הכלי 

 , אסורה. ואם נתערבה באלף, כולן אסורות.)ספק נולדה ביום טוב ספק בחול(. וספיקא דבר שאינו ניטל(

הוי ספיקא דאורייתא, וכל ספיקא דאורייתא לחומרא. אלא לרב יוסף ולרבי  ,בשלמא לרבה דאמר משום הכנה
 בנן היא, וכל ספיקא דרבנן לקולא!משום גזרה, ספיקא דר)ביצה שנולדה ביו"ט אסורה( יצחק, דאמרי 

 סיפא אתאן לספק טרפה.

הוי דבר שיש לו  ,אמרת בשלמא ספק יום טוב ספק חולכולן אסורות. אי  יפא: נתערבה באלףאי הכי, אימא ס
דבר שאין לו מתירין היא,  ,לא בטיל. אלא אי אמרת ספק טרפה אפילו באלף וכל דבר שיש לו מתירין ,מתירין

 ותבטל ברובא! 

אלא למאן דאמר את שדרכו  ;ולמאן דאמר כל שדרכו לימנות שנינביצה חשובה ולא בטלה, הניחא  וכי תימא
 לימנות שנינו, מאי איכא למימר? 

, וכל )שמותר לאחר יום טוב(הוי דבר שיש לו מתירין  ,רב אשי אמר: לעולם ספק יום טוב ספק חול ()ומסיק )ד' א'(
 1.)בתערובת(דבר שיש לו מתירין, אפילו בדרבנן, לא בטיל 

 שיטות הראשונים

רק לטלטלו ממקום למקום. אבל  ,כי דבר המוקצה אינו אסור" המרדכיכתב : יום טובנגיעה בביצה שנולדה בשבת או ב
ובלבד שלא "כלי על ביצה שלא תישבר(  לכפיית)ביחס בו כתוב  )פ"ה הל' א( ירושלמיהביאו  והראב"ד והרא"ש ר."ליגע בו מות

 לה.דהיינו לטלטכתב:  הרמ"אופסק שאסור ליגע בה.  3והשו"ע .2"יהא כלי נוגע בביצה

דאע"ג דמדאורייתא חד בתרי בטיל, אחמור רבנן, הואיל ויש לו  ,ביאר רש"י: דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל
היתר, הוא משום השוני בר שסיבת ביטול איסוביאר,  והר"ן מתירין לאחר זמן, לא יאכלנו באיסור על ידי ביטול.

 4המהותי ביניהם. אבל כשיש לו מתירין, אינו חלוק מן ההיתר לגמרי, שהרי סופו להיות ניתר כמוהו, ואינו בטל.

                                                
 . רש"י.בספקה נמי מחמרינן מהאי טעמא ,אוכי היכי דבבטולה מחמרינן מהאי טעמ . 1
ואפשר  .הא ודאי לא ?!וכי המוקצה והנולד אסור ליגע בהם כל שאינו מנענען ,ולא ידעתי טעם וכתב המגיד משנה על דברי הראב"ד: .2

שכתב לחלק, שאם ההנחה והתשמיש הם לצורך דבר האסור, אסור תרומת הדשן וראה  . עכ"ל.מא ינענע הביצה על ידי הכליש
שהוא דין כתב שהעיקר כתירוץ המגיד משנה,  )או"ח שי,ו, ס"ק יח( ובביאור הגר"א .ב(-)או"ח שי,ו; תקיג,אבב"י  . הו"ד)אפילו ליגע בו(

שאסור ליגע בנר הדולק כשהוא תלוי,  )סי' רסה,ג(הרמ"א ולכן אסורה הנגיעה. וכמו שפסק  ה,מיוחד בביצה שהנגיעה בה מנענעת
 אע"פ שאינו מטלטלו, פן יתנדנד קצת בנגיעתו ויטה.

משמע  שדעתו להחמיר(, וכן משמע מהגר"א"א וט"ז ג)המ אבל מכמה אחרוניםעל דברי הרמ"א:  )ס"ק ג(כתב המשנ"ב ואו"ח תקיג,א.  .3
. ראב"ד )ביצה סי' תרמה(מרדכי  מקורות:דמפני שהיא מתגלגלת מצוי להתנענע על ידי הנגיעה.  ,דאפילו בנגיעה אסור בירא להודס

 .)סי' סז(תרומת הדשן  .)סי' א(. רא"ש )הל' שבת כה,כג(
 אין דומין זה לזה ,יתרדמין במינו דאיסור והדבפלוגתת רבי יהודה ורבנן )דרבי יהודה סבר מין במינו לא בטיל(, רבנן סבירא להו  .4
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יִרין ": הרמב"םכתב : ביטול דבר שיש לו מתירין, מין בשאינו מינו ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ֲאִפּלּו ּדָ ֵאינֹו  -ֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ ׁשֶ ִאם ִנְתָעֵרב ּבְ
נֹו ְוַאף ר ְלַתּקְ ֲהֵרי ֶאְפׁשָ ֶבל, ׁשֶ יִרין ָחמּור ִמּטֶ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ר; לֹא ִיְהֶיה ֶזה ׁשֶ נֹוֵתן  ִמינֹו ְולֹא ָנַתן ַטַעם, ֻמּתָ ִמינֹו ּבְ ּלֹא ּבְ י ֵכן ׁשֶ ַעל ּפִ

 6.השו"עוכן פסק מין בשאינו מינו, בטל בשישים. אף דבר שיש לו מתירין, אם הוא , שהראשוניםוכן הסכימו  5".םַטעַ 

 , ולא על ספיקא;קאי על ודאי נולדה ביום טוב ,'נתערבה באלף', דרבינו תםדעת  :ספק ביצה שנולדה, שהתערבה באלף
ר"י ם . ובשרשב"א. וכן דעת )ואף שהוא דבר שיש לו מתירין( דאי אספיקא, הוה ליה ספק ספיקא, ושרי אפילו בדאורייתא

)כגון ביצה שנולדה ביום טוב איסור דרבנן באף  שאוסרכתב  רשב"אאלא שנחלקו בדעתו:  7לאסור, הראשונים, כתבו הזקן

בספק רק אוסר כתב ש והרא"ה 8לבד.. שאין הולכין בספק ספיקא להקל, אלא בספקי התערובות בשאינו אחר שבת(
. ובמקום כר"יפסק להחמיר,  במקום אחד השו"עובדעתו.  וסמ"ג התרומה ספרוכן כתבו  9.יסור תורה שהתערב ברובא

 10כשהתערבה. , ולא התייחס לדינהשספק נולדה ביו"ט או בחול אסורה ,סתםאחר 

                                                                                                                                                                         
)ויקרא, אחרי מות, טז,יח(  דכתיב ,דרשו חדדשניהם מקרא א)הקומץ רבה, כ"ב א'( במנחות  אמרינןד )ונחשבים כמין בשאינו מינו(.

ִעירְוָלַקח ִמ " ָ ם ַהש ּ ר ּוִמּדַ ם ַהּפָ היינו טעמא יהודה ד ביוקסבר ר ,אלמא לא בטיל, קרי ליה דם השעיר ,שאע"פ שדמו של פר מרובה", ּדַ
, ורבנן לא משמע להו הכי. שכל דבר שהוא דומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקולפי  ,משום דמין במינו לא בטיל

אלא היינו  ,)ומבחינה זו נחשבים כמין בשאינו מינו( כיון דחד אסור וחד שרי, דאיסור והיתר אין דומין זה לזה מין במינודמכל מקום 
אבל כשיש לו  .אין מבטלין זה את זה ,כלומר שכשרים לזריקה ,משום דכיון דשניהן עולין ,הפר אינו מבטל דם השעירטעמא דדם 

גם הו )ונחשבים שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמו ,חלוק מן ההיתר לגמרי ן האיסורכיון שאימתירין, גם רבנן מודו דלא בטיל, 
 .ן המבושל, נ"ב א'()הנודר ממקורות: ר"ן מין במינו(. לרבנן 

הטבל אוסר כל שהוא מין במינו, ושלא במינו, בנותן טעם. ובנדרים נ"ח א', איתא דטבל הוי דבר שיש לו  )ג,י(כמבואר במשנה חלה  .5
 .)או"ח תקיג,ג, ס"ק ד(מתירין. ביאור הגר"א 

)פרק . תוספות פרק בתרא, לו ב ברי"ף, ד"ה חוץ( )ביצה ב ב ברי"ף, ד"ה כל; ע"ז. ר"ן )הו"ד בטור(רבינו תם  :יו"ד קב,א. מקורות .6
. איסור )הל' מאכלות אסורות טו,יב(. רמב"ם )נדרים פ"ו ה"ד(. וכתבו דהכי איתא בהדיא בירושלמי משילין, ביצה ל"ח א', ד"ה ולבטיל(

 .)כלל כה, דין יז(והיתר 
 , ראה להלן.ולאו ספקא דספקא הוא .אספיקא קאי ',נתערבה באלף'ד .7
דבכל חד מנייהו  .יש בה ספק ספקא ,דכל חדא וחדא דאיכא ברובא שני ,ומרובא לרובא, שנפלה לרובא בודה זרהגון טבעת של עכ .8

כי היא  ,שמא לא זו היא שנפלה לרובא ראשון ,ויזו היא שנפלה כאן עכש ם תמצי לומרוא ,לא זו היא שנפלה כאן עכשיו נןאמרי
 ?היא גופא שריא ,זו , ואם תמצי לומרשמא לא זו היא הביצה שנפלה כאן ?ראן מה תאמאבל כ .נשארה ברובא הראשון שנפלה בו

 .)חי'(! רשב"א והלא מתחלתה אסרתה והיאך תחזור ותתירנה אחרי שהספק בגופה ממש
 ,דתערובתכגון הא  ,אלא מדרבנן אסור ,אלא היכא דבספק ראשון שרי מדאורייתא ,שרי בדאורייתא פק ספיקאדלא אמרינן סוטעמו,  .9

דלא חשוב אלא חד  ,ספק שני אסור מדרבנן ,אבל כל היכא דבספק ראשון מיתסר מדאורייתא .ספק שני ספק דרבנן וה ליההילכך ה
 .)בדק הבית(רא"ה  ספיקא.

)יו"ד א הסתפק בדעת השו"ע אם מחמיר גם בדרבנן. ובדברי הרמ")יו"ד קי, ס"ק סב( והש"ך  להחמיר.השו"ע פסק  (; קי,ט)קב,אביו"ד  .10
דבריו, ומשמע  השו"ע סתם )תקיג,ב(ובאו"ח מבואר שאם הספק הראשון הוא ספק דרבנן, יש להתיר אם התערב, אף לפי ר"י. קי,ט( 

בחד  כשיום טוב חלשרק  שמסיק )תקיג,ב, ס"ק ד(שכשהתערבה, מיקל. האחרונים דנו אם מיקל רק באיסור דרבנן. וראה מג"א 
)דלא ועיי"ש שמסיים דנראה לו להחמיר  אסור. אבל באיסור דרבנן, מותר. בר שיש לו מתירין,וד תא,יידאור )איסור נולד(בשבת דהוי 

, דכיון דהוא מלתא דרבנן כדאים המקילין םוסובריהביא דבריו וכתב שיש מהאחרונים שחולקים עליו,  )ס"ק ה(. והמשנ"ב כהשו"ע(
', דבר שיש לו מתירין'נושא עוד ב במקום הפסד יש לסמוך עלייהו.ש. ולסמוך עלייהו להקל, ואפילו נתערב זה הספק חד בתרי בטל

" על מסכת חולין, פרק גיד הנשה, ק' א', בסוגית נתיבי הלכהו'ספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת', יתבאר בהרחבה, אם ירצה ה', ב"
 בריה וחתיכה הראויה להתכבד.

 ;, עמ' רי)עבוה"ק, בית מועד ה,ד. רשב"א הו"ד בתוספות ג' ב', ד"ה ואחרות()ספר הישר, חלק התשובות סי' עד; רבינו תם  מקורות: 
בדק הבית, ד,ב, עמ' ). רא"ה וראה תורת הבית, ד,ב עמ' רלד( חידושיו, ג' ב', ד"ה נתערבה, ועיי"ש שכותב שהעיקר כדעת ר"י, וצ"ב;

 .(קמא-לאוין קמ)וסמ"ג . )סי' עו(. ספר התרומה רלד(
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שאינן  ,כגון ביצה וגבינה של ספק טריפה ,וגם אינו בידו ,המתיר בא בודאיכל דבר שאין , הרשב"אכתב : ספק טריפה
אין זה קרוי בשום מקום דבר  ,וכן אין בידו להתירן ,דשוולא שתשהינה שנים עשר ח ,ודאי שתלד התרנגולת והבהמה

 12בשם יש מי שאומר. השו"עוהביאו  11.שיש לו מתירין

 שולחן ערוך

 יג()או"ח, הלכות יום טוב, סימן תק

ּה,   .א יֹום טֹוב ָאסּור ִלּגַֹע ּבָ ּנֹוְלָדה ּבְ יָצה ׁשֶ ַהְינּו ְלַטְלְטָלּה,  הגה:ּבֵ ִלים(, ּדְ ל ַהּכֵ יָצה ופ' ּכָ ַכי ֵריׁש ּבֵ ּלֹא ְלָאְכָלּה; ְוִאם )ָמְרּדְ ן ׁשֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ן ֲאסּורֹות. ּלָ ֶאֶלף, ּכֻ  ִנְתָעְרָבה, ֲאִפּלּו ּבְ

 חֹל, ֲאסּוָרה.יֹום טֹוב אֹו בְּ ם נֹוְלָדה בְּ ָסֵפק ִא   .ב

 )יו"ד, הלכות תערובות, סימן קב(

ֲאֵחר  .א ְראּוָיה ְלָמָחר, ִאם ִנְתָעְרָבה ּבַ יֹום טֹוב, ׁשֶ ּנֹוְלָדה ּבְ יָצה ׁשֶ גֹון ּבֵ יִרין, ּכְ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ין ְטרּוָפה, ּכָ ֵלָמה ּבֵ ין ׁשְ ֹות, ּבֵ
ֵטָלה ֲאִפּלּו  ֵאיָנּה מִ ֵאיָנּה ּבְ ׁשֶ ֲאֵחרֹות, ֲאסּורֹות. ְוִאם ִנְתָעְרָבה ּבְ יֹום טֹוב, ְוִנְתָעְרָבה ּבַ ֶאֶלף. ַוֲאִפּלּו ָסֵפק ִאם נֹוְלָדה ּבְ יָנּה, ּבְ

ֵטָלה   ...בס'ּבְ
יר ָעִתיד ָלבֹוא ב.  ּתִ ַהּמַ ׁשֶ א ּכְ יִרין ֶאּלָ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ּלֹא ָאְמרּו ּדָ אֹוֵמר ׁשֶ ֹותֹו  ֵיׁש ִמי ׁשֶ ָידֹו ַלֲעש  יר ּבְ ּתִ ִנים, אֹו ִאם ַהּמַ ל ּפָ ַעל ּכָ

ׁש לֹו ַמּתִ  ּיֵ ָבר ׁשֶ ִדין ּדָ יר, ֵאינֹו ּבְ ּתִ א ַהּמַ ּבָ אי ׁשֶ ָידֹו, ְוֵאינֹו ַוּדַ ֵאינֹו ּבְ ָבר ׁשֶ לֹא ֶהְפֵסד, ֲאָבל ּדָ ל ְסֵפק ּבְ יָצה ׁשֶ יִרין. ְלִפיָכְך, ּבֵ
ֲאֵחרוֹ  ְתָעְרָבה ּבַ ּנִ ָידֹו.ְטֵרָפה ׁשֶ אי ְוֵאינֹו ּבְ ַוּדַ יר ּבְ ּתִ ֵאין ַהּמַ יִרין, ְלִפי ׁשֶ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ ִדין ּדָ  ת, ֵאינֹו ּבְ

 )יו"ד, הלכות תערובות, סימן קי(

ן ֲאסּורֹות  .ט ּלָ ֲאֵחרֹות, ּכֻ ְתָעֵרב ּבַ ּנִ ֵהא בַּ  ,ְסֵפק ְטֵרָפה ׁשֶ ּיְ ל ָהִאסּור ִאם הוּ ַעד ׁשֶ ֵדי ְלַבּטֵ ר ּכְ יָון ֶהּתֵ ּכֵ ִלים. ׁשֶ ּטְ ְתּבַ ָבִרים ַהּמִ א ִמּדְ
ירֹו ִמְסֵפק ְסֵפיָקא.  גּופֹו, ֵאין ְלַהּתִ ָסֵפק ָהִראׁשֹון ָהָיה ּבְ אֹוַרְיָתא ְולֹא  הגה:ׁשֶ ֵפק הּוא ִאּסּור ּדְ ָאסּור הֹוִאיל ְוַהּסָ ַעם ּדְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהּטַ

אן ִאּסּור ,נּוַכל לֹוַמר עֹוד ָסֵפק ֵאין ּכָ ֲאֵחִרים, לֹא ִמְקֵרי ְסֵפק ְסֵפיָקא ְוָאסּור ) ׁשֶ ְתָעֵרב ּבַ ּנִ ָלל כַרק ׁשֶ  ...(ה"ָארְֹך ּכְ

 

                                                
 ה. רשב"א.ודאי טריפה וגבינה של ודאי טריפ כדרך שבטלה ביצה של ,ובטלין ,שהן כשאר האיסורין שאין להן מתיריןולפיכך נראה לי  .11
יו"ד קב,ב. וראה כסף משנה )הל' עבודה זרה ז,י( שכתב שהרמב"ם חולק בזה על הרשב"א. והש"ך )ס"ק ז( התקשה למה כתב  .12

! וכתב להוכיח דין זה מסוגיין. עיי"ש. מקורות: רשב"א )תורת הבית ד,א, סוד"ה המחבר דין זה בשם יש מי שאומר, ואין חולק עליהם
 וכן כל דבר(. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש אלול כ"ו
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