
 

 

 

 

 

 ית בכדי אכילת פרסכז

)אכל חצי זית ֵחלב, וחצי זית אין היתר מצטרף לאיסור , מר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורהאמר רבי אבהו א )מ"ג ב'(

)שאם אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם , חוץ מאיסורי נזיר בשר בבת אחת, אין ההיתר משלים את שיעור האיסור לחייבו(

ַרת"  1תורה , שהרי אמרהבבת אחת, חייב( ְׁ ָכל "ִמש  ַרת)"וְׁ ְׁ ה". שחייב על שריית פתו ביין ִמש  ת ֶּ ְׁ  .(2ֲעָנִבים לֹא ִיש 

יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא. אמר ליה אביי לרב דימי: וכל איסורין שבתורה אין היתר  )מ"ד א'(
 מצטרף לאיסור?! 

של חולין,  (הנתונין בו לתבלין) והשום והשמן ,תרומהשל  (, כגון דייסא)תבשיל קפוי ועבהמקפה  :)טבול יום ב,ג( והתנן
 ,. המקפה של חולין)את כל הקדירה, דמקפה עיקר וטבול יום פוסל את התרומה(ונגע טבול יום במקצתן, פסל את כולן 

 והשום והשמן של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן, לא פסל אלא מקום מגעו בלבד. 

! ואמר )דקא סלקא דעתך דימוע מדרבנן הוא דאסור(הא בטלי להו תבלין ברוב  והוינן בה: מקום מגעו אמאי פסולה,
 . 3טעם הואיל וזר לוקה עליהן בכזית רבה בר בר חנה: מה

 ? לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור! )מאי טעמא זר לוקה עליו בכזית משום זרות, הא לא אכל כזית תרומה( היכי דמי

 .4כדי אכילת פרסלא! מאי כזית, דאיכא כזית ב (ודחי)

 אין.  מר ליה:כדי אכילת פרס דאורייתא היא?! אוכזית ב )ומקשה(

הא אכיל  ,לרבות עירובו 'כל'הי נמי דלא דרשי נ)אי הכי אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי  )ומקשה(

 . (מיהא מאיסור כזית בכדי אכילת פרס

סוף סוף אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי  משום דהיתר מצטרף לאיסור, ?אלא מאי )ומתרץ(
 ?!)יצטרף היתר לאיסור ויתחייב(

. אי בעיניה )שהרי כותח אינו עשוי לאכול אלא לטבל( לכותח הבבלי, דלית ביה כזית בכדי אכילת פרסאלא הנח 
. ואי מישטר תחייב עליה()ואינה אכילה להבטלה דעתו אצל כל אדם  )אם אירע ואכלו ממש(דקשריף וקאכיל ליה 

 5.בכדי אכילת פרס )מן החמץ(לית ביה כזית  )ואם מטבל בתוכו כדרכו(קשטר ואכיל 

                                                
 במדבר ו,ג.  . 1
 אחרת למה צריך פסוק. מיירי שאין ביין שיעור בפני עצמו,  ל כרחךוע . 2
טומאה נמי שם תרומה עלה; ומיהו, לא דימוע מדאורייתא הוא, וזר לוקה עליו בכזית, משום דיש שם תרומה עלה, הלכך, לגבי  . 3

 רש"י.. חמירא כתרומה עצמה ליפסול את כולן
שאם אכל פרס ממנו שיעור ארבעה ביצים, יש בו כזית תרומה, וקיימא לן דכל שיעורי אכילת איסור, בין כזית של חלב ודם ובין  . 4

רדל חלב, וחזר ואכל כחרדל עד שהשלים לכזית, אם כותבת דיום הכפורים מצטרפין אכילת השיעור בכדי שהייה זו, שאם אכל כח
מצטרף, והוי כמו שאכלו בבת אחת וחייב, והכא  -אין מתחילת האכילה ועד סופה יותר משהיית כדי אכילת פרס באכילה בינונית 

 נמי יש כאן תרומה כדי להצטרף כזית באכילת פרס ממנו. רש"י.
 יביע אומר' )ח"ה, או"ח, סי' יח(.רכה אחרונה אחר שתיית תה או קפה כשהצטננו. ראה שו"ת 'חיוב ב לענייןמגמרא זו דנו אחרונים  . 5
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 שיטות הראשונים

יַצד? "כרבנן דרבי עקיבא, וכתב,  ם"הרמבפסק : מצטרף לאיסוראם היתר  ָנִזיר. כ ֵ ָדָבר ָהָאסו ר ב ְׁ ָטֵרף לְׁ ר ֵאינֹו ִמצְׁ ת ָ ֻּ ָבר ַהמ  ד ָ
 ֶּ ָרָכן ִע ַיִין ש  ד ְׁ ֶּ ו ִקין ש  מ  ֵכן ַהצ ִ ת, וְׁ ֲערֹבֶּ ָתה ִמן ַהת ַ ָ ש  ֹל ַטַעם ַיִין, וְׁ ַעם ַהכ  ט ַ ֶּ י ש  ִ , ַאף ַעל פ  ַבש  דְׁ ָעֵרב ב ִ תְׁ ֹל נ ִ ַטַעם ַהכ  רֹוָגרֹות, וְׁ ם ַהג ְׁ

ת  ֲערֹבֶּ ָאַכל ִמן ַהת ַ ו ִקין, וְׁ ָבר ָהָאסו ר ב ַ  -ַטַעם ִצמ  ה ִמד ָ יֶּ הְׁ י ִ ֶּ ה ַעד ש  לש  ֵאינֹו לֹוקֶּ ָ ש  ָאַכל כ ְׁ יִצים וְׁ לש  ב ֵ ָ ֵדי ש  כְׁ ִית ב ִ ז ַ ת כ ַ ֲערֹבֶּ ת ַ
כֹות ַמֲאָכלֹות ֲאסו רֹות )טו,א ִהלְׁ נו  ב ְׁ ַארְׁ ב ֵ ֶּ מֹו ש  ָכל ָאָדם, כ ְׁ ִוין ב ְׁ ָ ו ִרין ַהש   ָאר ָהִאס  ְׁ ש  יִצים, כ ִ  6"ג(.-ב ֵ

עֹוָרה אוֹ " הרמב"ם: כתב כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא ְׁ ש   ַעט  ָהאֹוֵכל כ ַ ָהה מְׁ ָ ש  ֲאָכלֹות ָהֲאסו ִרין, וְׁ ַ ָחד ִממ  ל ֵמאֶּ ד ָ ַחרְׁ כ ַ
ַעד ה וְׁ ִחל ָ ָהה ִמת ְׁ ָ ֵמִזיד: ִאם ש  ין ב ְׁ ֹוֵגג ב ֵ ש  ין ב ְׁ ִית, ב ֵ ז ַ ִלים כ ַ ְׁ ִהש  ֶּ ֵכן ַעד ש  ל, וְׁ ד ָ ַחרְׁ ָאַכל כ ַ ָחַזר וְׁ יִצים  וְׁ לש  ב ֵ ָ ֵדי ֲאִכיַלת ש   -סֹוף כ ְׁ

ֹל, ַוֲהֵרי ה ָטֵרף ַהכ  עַ ִיצְׁ ה וְׁ ִחל ָ ה ִמת ְׁ ָהה ָיֵתר ִמז ֶּ ָ ִאם ש  ַבת ַאַחת; וְׁ ִית ב ְׁ ז ַ ָאַכל כ ַ ֶּ ִמי ש  ן כ ְׁ ב ָ קו ת אֹו ָקרְׁ ֵרת אֹו ַמלְׁ ב כ ָ  -ד סֹוף ו א ַחי ָ
ל ָ  ִית אֶּ ז ַ ִלים כ ַ ְׁ לֹא ִהש  ל, הֹוִאיל וְׁ ד ָ ַחרְׁ ל ַאַחר כ ַ ד ָ ַחרְׁ א ָאַכל כ ַ ל ָ ן, אֶּ יֵניהֶּ ָהה ב ֵ ָ ֹא ש  ל  ֶּ י ש  ִ ָרס, ֵאיָנן ַאף ַעל פ  ְׁ ֵדי ֲאִכיַלת פ  ָיֵתר ִמכ ְׁ א ב ְׁ

ִפין, ו ָפטו ר. ָטרְׁ  7"ִמצְׁ

 טעם כעיקר

)לעשות "משרת", ליתן טעם כעיקר  דתניא:לכוהאי "משרת" להכי הוא דאתא, האי מיבעי ליה  )ומקשה( '(א)מ"ד 

ום )בכזית מהם. ולא משטעם יין, חייב  )במים(ענבים במים, ויש בהן  )נזיר(; שאם שרה טעמו של איסור, כעיקרו וממשו(

 .)שיהא טעמו של איסור כממשו(. מכאן אתה דן לכל התורה כולה היתר מצטרף לאיסור, אלא משום שנעשה כולו איסור(

 דתניא:רבנן היא. ורבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא.  )הברייתא הלומדת מ"משרת" לטעם כעיקר(הא מני  )ומתרץ( )מ"ד ב'(
היתר מצטרף ד)חייב  )משניהם ביחד זית אחד(מפת ומיין נזיר ששרה פתו ביין, ואכל כזית  :רבי עקיבא אומר

  .לאיסור(

)היכן שאין כלל עיקר אלא רק טעם כעיקר מנא ליה  )דמפיק להאי 'משרת' להיתר מצטרף לאיסור( ורבי עקיבא)ומברר( 

 ?טעם, כגון שרה ענבים במים(

 ר. הכא נמי לא שנא.. גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא, ואסו8יליף מגיעולי נכרים)ומסיק( 

ן הַ " א:דתניאמר ליה רב אשי לרב כהנא: אלא הא  )מ"ה א'( פֶּ ה ִמג ֶּ ר ֵיָעש ֶּ ֶּ ֹל ֲאש  ַעד ָזגִמכ  ים וְׁ ַצנ ִ ִין ֵמַחרְׁ " לימד על י ַ
 איסורי נזיר שמצטרפים זה עם זה, השתא לרבי עקיבא איסור והיתר מצטרפין, איסור ואיסור מיבעיא? 

                                                
 ,ליתן טעם כעיקר ',כל משרת ענבים'ומוקי קרא ד .ופסק כרבנן דאין היתר מצטרף לאיסור בנזיר ,פלוגתא דר"ע ורבנןכתב הרדב"ז:  . 6

יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי  בידאית ליה לר. ואע"ג י נזיר לשאר איסוריןדאין חילוק בין איסור
ורבנן פליגי עליה  ,דתניא אמר ר"ע אומר אני נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב ,לר"ע אמרה ראבגמ נןהא אמרי ,נזיר

 ה,ד(.  ותמקורות: רמב"ם )הל' נזיר. ש ביציםוביצים ואכל כדי של שולת שלולא מחייבי עד דאיכא יין בכדי אכי
עד  מים אומרים:וחכ בי מאיר.דברי ר ,כאילו אוכלן קליות ?( כמה ישהא האוכלןב' במשנה פ"ג דכריתות )י"ב: סף משנהתב הככ . 7

( נתבאר דאכילת פרס הוי לר' יוחנן בן ב' ובפ' כיצד משתתפין )פ"ב .וידוע דהלכה כחכמים .שישהא מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס
ולזה הסכים הרשב"א  בי יוחנן בן ברוקא.ופסק רבינו כר .ולרבי שמעון כדי אכילת ארבע ביצים ,ש ביציםוברוקא כדי אכילת של

כלות )הל' מא' עירובין, פ"ב ב', סוגיית 'שיעור עירוב תחומין'. מקורות: רמב"ם נתיבי הלכהראה מש"כ בהרחבה ' בתורת הבית.
 .אסורות יד,ח(

 (לא,כג, פ' מטות, במדבר) קדירה שבישל בה הנכרי, וכשחוזר ישראל ומבשל בה היא מגעלת בליעתה לתוך של ישראל. והתורה . 8
ָטֵהר" ֲעִבירו  ָבֵאש  וְׁ ר ָיבֹא ָבֵאש  ת ַ ֶּ ָבר ֲאש  ל ד ָ  רש"י.. אסרתו במעשה מדין "כ ָ
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 בזה אחר זה.)אפילו( בבת אחת. איסור ואיסור,  רפים דווקא כשאוכלם()מצטאמר ליה: איסור והיתר 

 שיטות הראשונים 

מתבאר בגמרא, דטעם כעיקר דאורייתא בנזיר, קדשים, בשר וחלב, ובגיעולי נכרים. : טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן
ראב"ד, בה"ג, תוספות, רבינו תם,  וכן פסקוופסק רבי יוחנן כרבי עקיבא, דבכל התורה כולה נמי טעם כעיקר דאורייתא. 

כרבינו פסק  9והשו"ע, דטעם כעיקר דרבנן. רש"י, רמב"ם, רמב"ן, רא"ה, רשב"א, ור"ן. ודעת רז"ה, מאירי, ומהר"ם חלאווה
 .תם

, רבינו תםדעת . 10דאע"ג דטעם כעיקר דאורייתא, לא לקי אטעם, רבי יוסף מאורליינשדעת : טעם כעיקרהדין  תוקף
אין לוקין עליו. וכשיש בו כזית בכדי דכשאין בו כזית בכדי אכילת פרס, , ורבינו חיים רבינו אליהו. ודעת 11דלוקין עליו

 .12אכילת פרס, אז לוקין עליו

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות תערובות, סימן צח(

ִמינוֹ  ב.  ָעֵרב ִמין ב ְׁ ֲערֹו, ִאם ִאם ִנתְׁ ַ ש  כֹוִלין ַלֲעמֹד ָעָליו לְׁ ֵאין יְׁ ֶּ ָין ש  ִענְׁ , ב ְׁ ךְׁ ָ פ  ְׁ ִנש  ִאם לֹא נֹוָדע  וְׁ ר. וְׁ ת ָ ר, מֻּ ת ֵ ֹו הֶּ ב  ָהָיה רֻּ ֶּ נֹוָדע ש 
ר, ָאסו ר ת ֵ ֹו הֶּ ב  ָהָיה רֻּ ֶּ כֹוִלין ַלֲעמֹד עָ ... ש  ֵאין יְׁ ֶּ ָין ש  ִענְׁ ךְׁ ב ְׁ ָ פ  ְׁ ִנש  ֵאינֹו ִמינֹו וְׁ ֶּ ש  ָעֵרב ב ְׁ ָהָיה ֲאָבל ִאם ִנתְׁ ֶּ ו  נֹוָדע ש  ֲערֹו, ֲאִפל  ַ ש  ָליו לְׁ

ר, ָאסו ר  ת ֵ ֹו הֶּ ב   ...אזלינן לחומרא( , ומהתורה צריך שישים כיון שנותן טעם, ולכן במקום ספקדאורייתאעם כעיקר דט)רֻּ

 

                                                
הסתפק, האם מה שפוסקים טעם כעיקר דאורייתא,  תערובות, ח"ב, פרק ב, ד"ה ואני העני(פתיחות שער הוהפרי מגדים )יו"ד צח,ב.  . 9

תוספות ר"ת )הו"ד בתוספות ורא"ש(. )חולין, גיד הנשה, צ"ח ב', ד"ה לטעם כעיקר(. רש"י מקורות: משום ודאי, או שמחמירים מספק. 
רשב"א  . רמב"ם )הל' מאכלות אסורות טו,ג(.(א"ר יוחנן', ד"ה עבודה זרה ס"ז בק"ח א', ד"ה אמר רבא; ; רבאד"ה חולין צ"ח ב', )

רא"ה )בדק הבית . ג הנ"ל(לחומרא, התשובה בשו"ת עיקר, שנכתבה אחרונה. פמ"פסק ; אע"ג דבתורת הבית ד,א, ח"א סי' תצו)שו"ת 
סוף  ב ברי"ף, ר"ן )לה. א לטעם כעיקר(ד"ה אל"ח ב', רמב"ן )חולין צראב"ד ובה"ג )הו"ד ברשב"א תוה"ב(. רא"ש )חולין ז,לא(. ד,א(. 

 .. מאירי )פסחים מ"ה א', ד"ה מכל מה שלמדנו(דיבור ראשון(
ה. דמצריך ליבון והגעל ',תעבירו באש'וליכא אלא עשה דנכרים, דיליף טעם כעיקר מגיעולי  בי עקיבא,דרבי יוחנן סבר לה כר . 10

 תוספות. 
)כלומר חוזר לאיסור המקורי, כמו כל אכילת איסור, שהיא בלאו  מר דאהדרינהו לאיסוריהאית לן למיאע"ג דיליף מגיעולי נכרים, ד . 11

  וחייב עליו מלקות(. תוספות. עיי"ש.
. והאוכל ממנו כזית לוקה. כדחזינן גבי עיסת אורז נעשה כולו איסור ,שבתוך אכילת פרס אוכל כזית ,מן האיסור ל כךכיון דיש כ . 12

אף על פי שנתן האיסור טעם בהיתר אין לוקין אבל היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס,  בתו אף להקל.דבכזית ממנו יוצא ידי חו
בהיתר להופכו לאיסור כשההיתר  מסתבר לומר דלא החמירה תורה בנתינת טעם של איסור ,דטעם כעיקר ילפינן מקרא ע"גוא .עליו

מכדי אכילת דהיינו ביותר  ,תר בלא נתינת טעם לא היה לוקה עליויותר על האיסור שאם היה האיסור בעין וניכר בתוך ההי ל כךכ
מקורות: רבינו יוסף ור"ת )הו"ד בתוספות, חולין צ"ט א', ד"ה רבא אמר(. רבינו חיים )הו"ד ברא"ש(. רא"ש )חולין ז,לא(.  רא"ש. פרס.

 רבינו אליהו )הו"ד בתוספות, ע"ז ס"ז ב', ד"ה א"ר יוחנן(. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כ
 מ"ד| דף:  ג| פרק:  פסחיםמסכת: 


