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 א"שליט  דוד בלוםר"שיעור מאת הג, מראה מקומות

  בענין רוב וקבוע בבעלי חיים-. זבחים עג

 
 :נקודות שנידונו בשיעור זה

 קבוע וכל יבי ולא בטלי וכשנתערבו עם זבחים כשרים הוהמבואר בסוגיין דבעלי חיים חש •
 משום דהוה -ם ע מהו עיקר הטעם שאין בעלי חיים בטלי"וצ. קבוע כמחצה על מחצה דמי
 ?דבר חשוב או משום קבוע

 ?או לא,  האם גם הוא מדין קבוע- שאינו בטל ברוב דבר שיש לו מתירין •
מכה אותם כדי שיפרשו , רותש בחולין כתב שאם נתערבה בהמה שנשחטה אמה באח"הרא •

 דגזרינן בו שלא יגרום לבהמה ש מסוגיין"מ, ע"וצ. ש מרובא פריש וכל דפרימן הקבוע
 ? מן הקבועו בידיוגזירה שמא יקחנ, ן הקבועלפרוש מ

 ? ניכר האיסור למי-ויש לעיין . חשיב קבוע" ניכר האיסור"בראשונים כתבו דכש •
ערפה בה עגלה ערופה שנ (למה אין כל השדות נאסרים בעבודה משום ספק נחל איתן •

בוע וכל ק, הא קבוע האיסור במקומו, רוב השדות אינם נחל איתןת "וכ? )ואסורה בהנאה
 !כמחצה על מחצה דמי

 
 
 

, כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל", ל"וז, :משנה זבחים ע .1
 ". ימותו כולן-אפילו אחת בריבוא 

 
הניחא למאן , חשיבי ולא בטלי, וכי תימא! וניבטלו ברובא", ל"וז, .וגמרא שם עב

מאי , מנות שנינואלא למאן דאמר את שדרכו לי, דאמר כל שדרכו לימנות שנינו
 "?איכא למימר

 
ונמשוך . א בטליבעלי חיים חשיבי ול, תימא רבנן' רב אשי אמר אפי", ל"וז, .ושם עג

וכל קבוע  , נמשוך הוה לה קבוע? ונימא כל דפריש מרובא פרישונקרב חד מינייהו
 אמר . ונימא כל דפריש מרובא פריש אלא ניכבשינהו דניידי!כמחצה על מחצה דמי

. כהנים בבת אחת ויקרבו' גזירה שמא יבאו י) תא דאמור רבנן לא ניקרבהש(רבא 
כהנים בבת ' שמא יבאו ימגיסא אסירא משום , ל ההוא מרבנן לרבא אלא מעתה"א

 ." אלא אמר רבא משום קבוע! בעשרה כהנים בבת אחת מי אפשר?אחת ויקחו
 
 והא ,מחצה דמידכל קבוע כמחצה על ", ל"וז, סורה ספקו א"ד. חולין צה' תוס. 2

ל מדאורייתא חד בתרי בטיל היינו היכא שמעורב ואינו ניכר האיסור אבל "דקיי
'  ובדבר חשוב אפי, המוכרת בשר נבלה]בחנות) [וחנות(הכא ידוע האיסור בדוכתיה 

גבי תערובת .) זבחים עג(התערובת ' כדאמר בפ' מעורב לא בטיל ואמר כל קבוע כו
פריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי ד

 ועיקר הטעם אינו ,'מרובא פריש ומשני נמשוך בתמיה הוה ליה קבוע וכל קבוע כו
 ".משום קבוע אלא משום דבעלי חיים לא בטלי כמו דבר שדרכו לימנות

 
זבחים דף (והא דפריך בתערובות ", ל"וז, ה היינו תשע חנויות"ד :פסחים ט' תוס. 3
גבי זבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אמאי ימותו כולם :) עג

פ שכבר נולד הספק במקום " אע,נכבשינהו וניידינהו ונימא כל דפריש מרובא פריש
 שאני התם דלא הוי קבוע גמור שהאיסור מעורב בהיתר ואינו ניכר ומדרבנן ,קביעות

 ולהכי ,איסור ידוע במקומו דמדאורייתא לא חשיב קבוע אלא כשה,אסרו בקבוע זה
 ".נמי גזרינן התם טפי שמא יקח מן הקבוע מבנמצא כיון שאין האיסור ידוע

 



ובההיא דהתערובת כיון שאין האיסור ", ל"וז, )ף"בדפי הרי: דף לג(ן בחולין " ר.4
ל דבכל " י!כ אין לך איסור שיהא בטל לעולם" א,ידוע היכי קרינן ליה קבוע

 דאדרבה ברובא בטל וכיון ,ורב ואינו ידוע לא מיקרי קבועהאיסורין ודאי כל שמע
 אבל התם בעלי חיים נינהו וחשיבי ולא בטלי וכיון ,א לדונו כקבוע"שהוא מתבטל א

 ."דלא בטלי הוה ליה קבוע
 
 , ל"וז, )שני קטעים הראשונים(' פרק י' שערי יושר שער ד. 5



 בעלי חיים ושאר דברים החשובים ו", ל"וז', ז', י סעיף ו"ק' ד סי"ע יו"שו. 6
אם פירש אחד מן הרוב אחר ' אפי, באלף' שאינם בטלים אפי, שנתערבו בהיתר
 ."שרי, אבל אם פירש ממילא, והוא שהפרישו במתכוין. אסור, שנודע התערובות

כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה הראויה להתכבד ,  דבר שאינו בטל מחמת חשיבותוז
בין שאכלו עצמו (, שנתערב באחרים ונאכל אחד מהם בשוגג, ודבר שיש לו מתירין

או נפל מעצמו לים בענין ) ה"ה סימן קע"ת(, )בשוגג בין שאכלוהו אחרים בשוגג
ודוקא . שאנו תולין לומר האיסור הלך לו, הותרו כל האחרים, שנאבד מן העולם

אבל , דממה נפשך איכא חדא דהיתרא, כשאוכל הנשארות שתים שתים ביחד
 ."אסור, לאוכלם אחת אחת

 
עוד כתב בהמה שנשחטה אמה היום ", ל"וז', סימן ה' ש חולין פרק ה"רא. 7

 מכה אותן וטורדן וכל ,ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהן בו ביום כיצד יעשה
 ".ושנים הנותרים אסור לשוחטן עד למחר. הפורש מן הרוב הוא פורש

 
אבל כשהאיסור ניכר ", ל"וז', אות ע' כ'  סי'ש חולין פרק ז"ט על הרא"מעדני יו. 8

 שכל ,ישראל ועובד כוכבים אחד אין לך ניכר במקומו גדול מזה' והך ט. במקומו
כ שאר " משא,אחד הוא בן דעת ובפני עצמו עומד ולא שייך לומר שהם מעורבים

 ."התערובות דמחשבינן להו דבר המעורב' בעלי חיים דמייתי בסמוך מהא דפ
 
' יצחק בן הרב ר' שאל הרב ר", ל"וז, ה הנסקלין בנשרפין"ד:  סנהדרין פתוספות. 9

 ניזיל ,מרדכי את רבינו תם אמאי קאמר רבי שמעון ידונו בסקילה שהשריפה חמורה
 ותירץ ?.)דף יא( בדיני נפשות כדאיתא בפרק קמא דחולין ]אף[ בתר רובא להחמיר

 ולא דמי ,כל שלא הרג כללדלא אזלינן בתר רובא לחייב אותו שהוא זכאי מכל ו
ל דהוה ליה " ועוד י.דלא ידעינן אי טריפה הוה אי שלם הוה לאותן שהרגו ודאי אלא

ת " וכ,קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ופטור מדאורייתא דספק נפשות להקל
 ועוד גזירה שמא , אי אתה רשאי למושכו להחמיר עליו,ניכבשינהו ונימא כל דפריש

 ."יקח מן הקבוע
 

כל קבוע ' א אמריג דבעלמא ל"אע", ל"וז', הנסקלים כוה "ש שם ד"הרא' תוס. 10
צפרדעים ' חנויות ט'  כגון ט,מי אלא היכא דניכר מקום קביעותוכמחצה על מחצה ד

' ביעותו לא אמרי אבל היכא דאינו ניכר מקום ק,ישראל ואחד גוי' צבורין ט' ט
יבש ביבש ' יסורי דאוריתא דאמרידאי לא תימא הכי כל א, מיכמחצה על מחצה ד

שמא שאני הכא דבעלי חיים ,  בטיל נימא קבוע כמחצה על מחצה דמיחד בתרי
 ."ג דלדידן אינו ניכר לדידהו מיהא מידע ידיע" אע,נינהו

 
 ,ל"וז, א"פרק י' שערי יושר שער ד. 11
 
 
 
 
 
 
 
 

 , ל"וז, ד"י בשפתי דעת אות י"ק' ד סי"פרי מגדים יו. 12
 הא מבואר הוא דכל ,תמה על עצמיואני "

שיודע מהקביעות אף שללוקח הוא ' שיש א
 עיין ,מ קביעות גמור הוא"ספק שלא נודע מ

והובא במשמרת הבית ' ת ו"ג ופ"ח י"פר
 יבעיאמא ל' לשלוחו כו אם כן בהאומר ,כ"ק

היכא דשליח חי והלך לו הוה קבוע מן 
 ]אלאו[ ,התורה כיון דלשליח ידוע וניכר הוא

מ האשה שנתקדשה "מת השליח מ' יאפ
 ."ע" וצ,יודעת והוה קבוע הניכר


