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חולי ד ק.
חתיכה של איסור שנתנה טע בחתיכה אחרת ,ונתבשלה החתיכה השניה ע שאר החתיכות,
מה הדי בדלהל?

לרבה בר בר חנה )דס"ל מי
במינו בטל ,ולא אמרינ חנ"נ(
לרב )דס"ל מי במינו אינו בטל,
ואמרינ חתיכה נעשית נבלה(
חולי ד ק:

כשסילק החתיכה
הראשונה )האיסור( קוד
הבישול הב'
אינה אוסרת אלא כפי טע
1
האיסור הבלוע בה
3
אוסרת כל החתיכות

כשלא סילק לחתיכה הראשונה
קוד הבישול הב'
משערי בששי רק כנגד
2
החתיכה הראשונה
ביש ברוטב ס' כנגד שתיה* :מותר
4
כשיש רק כנגד אחת מה* :אסור

האוכל גיד הנשה כדלהל מה דינו?

בבהמה טמאה
בבהמה טהורה
לר' יהודה יש בגידי בנות טע לוקה אחת משו גיד לוקה שתי משו גיד ומשו טמאה
5
לוקה אחת משו גיד
לר' שמעו אי בגידי בנות
פטור
טע

 1פי' ,אי החתיכה השניה נעשית כולה נבלה ,אלא רק כפי השיעור שבלעה טע איסור מהחתיכה
הראשונה ,וכיו שכ א היה בבישול השני בחתיכות וברוטב יותר מס' כנגד טע האיסור הבלוע בזו
החתיכה השניה ,בטל האיסור בס' והמאכל מותר .וא שהחתיכות של ההיתר ה מאותו מי של
החתיכה הזו שבלעה איסור ,לא איכפת ל ,דס"ל לרבה בר בר חנה דמי במינו בטל.
 2כיו דס"ל לרבה בר בר חנה שאי החתיכה השניה נעשית נבלה ,א"כ כשנמצאי ב' החתיכות ביחד
בסיר ,לא חשוב שנוס כא על האיסור יותר ממה שהיה קוד  ,דטע האיסור שנכנס בחתיכה השניה,
הלא הוא נחסר מהחתיכה הראשונה ,וכיו דס"ל נמי דמי במינו בטל ,סגי לשער בששי כנגד חתיכת
האיסור הראשונה.
 3רב ס"ל דחתיכה נעשית נבלה) ,אכ נחלקו ר"ת ורבינו אפרי הא כל החתיכה השניה נאסרת או רק
כנגד מה שהיה בחתיכה הראשונה ,ר"ל שא היתה החתיכה הראשונה חצי בגודלה מהשניה ,לא נאסר
בחתיכה שניה אלא חציה .לר"ת ,כל החתיכה נאסרת .ולרבינו אפרי  ,רק כשיעור הראשונה .אכ בבשר
וחלב ,מודה רבינו אפרי שהכל נעשה חפצא של איסור( ,וכיו שכ חתיכה שניה חשובה כגופו של איסור,
וכיו שמי במינו לא בטיל אוסרת לכל החתיכות בבישול השני.
 4הנה יש כלל )כ הוא דעת רבא( דכל מי ומינו ודבר אחר ,סלק את מינו כמי שאינו ,ושאינו מינו רבה
עליו מבטלו .ולפ"ז כא לרב ,הג שס"ל כר' יהודה דמי במינו לא בטיל ,מ"מ הרוטב א יש בו ס' כנגד
שתי החתיכות הנ"ל הוא יכול לבטל  ,ואחר שמבטל אינ אוסרות לחתיכות האחרות ,דאמרינ סלק
למינו של היתר כמי שאינו ,ואינו מינו ! היינו הרוטב ,רבה עליו ומבטלו .ובזה יש נפ"מ בהאי דינא דחנ"נ,
בכה"ג שהיה ברוטב ס' כנגד חתיכת האיסור ולא כנגד החתיכה שניה ,דלרב כיו דאמרינ חנ"נ ! לא מהני
ואוסר) .וג כא יש למחלוקת ר"ת ורבינו אפרי הא כל החתיכה שניה נעשית נבלה ,או שלא נעשה בה
נבלה אלא כשיעור גודל החתיכה הראשונה וכנ"ל(.
 5לקמ )ד קא (.מפרשינ טעמיה ,דכיו דס"ל דאי בגידי בונת טע אינו לוקה משו בהמה טמאה ,וכ
ס"ל שאי איסור גיד הנשה אלא בבהמה טהורה ,ולכ" אינו לוקה משו איסור גיד.

