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 בכבר בא חכ
או למזרח או למערב
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 בבא חכ
 לכא	 ולכא	 

ואמר לאיזה שארצה אל� 

 אינו מועיל מועיל  דאי	 ברירה�יהודה ' לאיו בש
 ר

 מועיל מועיל דיש ברירהד "למ
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ול אד
 לסלק אותו בדמי
הא
 דברי
 דלהל	 שנתערבו זה בזה בטלי
 ויכ
2

? 

 

 מיעוט חטי
  של ראוב	 
 שנתערבו בחטי
 של שמעו	

 מיעוט שעורי
  של ראוב	
 שנתערבו בחטי
 של שמעו	

לא בטללרב ספרא, אבא' לר
3

 בטל ומסלק בדמי� 

 בטל ומסלק בדמי�):מי	 במינו בטל(לרבנ	  לרב אושעיא
  לא בטל):מי	 במינו לא בטל(יהודה ' לר

 לק בדמי�בטל ומס

 

 ].ה הכי"תוד [?הא� דברי� דלהל� שנתערבו זה בזה בטלי� ויכול אד� לסלק אותו בדמי�

 

 ממו	  

 שיש לו תובעי

 ממו	 

שאי	 לו תובעי

 לרב  לא בטל לא בטל מ לעני	 איסור אינה תלויה בממו	"כשהנפ
מ לעני	 איסור תלויה בממו	"כשהנפ ספרא
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 בטל בטל 

 בטל לא בטל לאביי
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וב היה ברור הדבר איזה עירוב קונה דכבר בשעת קניית העיר, באופ� זה אי� כא� נידו� של ברירה 
וחסר רק בגילוי ,  לא ידע איזה עירוב קנה לוהואורק ,  דהיינו העירוב שנת� במזרח או במערב�לו 

שתלה בדעת החכ� לאיזה צד , ג שלא בא עדיי� החכ�"דדוקא בכה. [ ולא בדי� ברירה�מילתא 
 � כבר הוברר רק שהוא אינו יודע אבל א�,  בזה שיי� ברירה�דלא הוברר הדבר עד למחר , שיבוא

 ].אי� זה די� של ברירה אלא רק גילוי מילתא
2

' וע, אכ� נתחבטו בסוגיא זו ראשוני� ואחרוני� באור�, טבלא זו היא כפי פשטות הסוגיא 
 .ועוד, ג"כ' י ובשערי יושר שער ג"ק ובפנ"א ובשטמ"ברשב

3
ש היו "ט ובביה"וכיו� שהשאילה אות� ביו, ה בדי� משנתנו לא בטלי� המי� והמלח בעיסה"וה 

 .ברשות המשאיל הרי ה� נשארי� כרגלי הבעלי�
4

ממו� ' שמיד בסמו� מביא רב ספרא ראיה מדי� נבלה בטלה בשחוטה שאפי' הנה הקשו התוס 
, שנה מה שיש תובעי� לממו� ובטלמ לעני� איסור לא מ"דא� יש נפ, ותירצו. שיש לו תובעי� בטל

כגו� גבי , כל די� האיסור מתחיל בנידו� למי שיי� הממו�כשפ� ילהבאול� . כגו� די� נבלה בשחוטה
 .כ אי� חילוק ובי� ממו� שיש לו תובעי� ובי� אי� לו הדי� שבטל"תחומי� בזה ג
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יהודה' אליבא דר
1

 ].י"רש [?הא
 בטלות זו בזו,  כדלהל	�נבלה שנתערבה בשחוטה או להיפ� , 

 

 לה יחתיכת נב 
  חתיכות שחוטה'בב

 חתיכת שחוטה 
 להי חתיכות נב'בב

בטילה  בתר מבטל�לרב חסדא 
אינה בטילה 2

3 
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נבלות ש, ייא בדעתוח' ל לר"מ ס"ומ, דמי� במינו אינו בטל: יהודה בעלמא היא'  הנה סברת ר
 ..)א במנחות ד� כג"באור� ברשב' ע(, ושחוטות בטלות זו בזו

2
 לכ� היא מבטלת את מיעוט הנבלה שנתערב �דהיות שאי� שחוטה יכולה להעשות נבלה ,  והטע�

 � מ לעני� א� נגע משהו בתערובת"ונפק. ל דבתר מבטל אזלינ�"וס, לתוכה כדי� מי� בשאינו מינו
 . שאינו נטמא

3
היות שאפשר לנבלה , ונבלה המבטלת כא� חשובה ממי� השחוטה, דכיו� דאזלינ� בתר מבטל 

מ א� נגעה אחת "ונפק. להיות כשחוטה לעני� טומאה לכי מסרחה שפרחה ממנה טומאתה
 .  דהא נגע בה רק ספק טומאה�שאי� שורפי� לתרומה , מהחתיכות של התערובות הזו בתרומה


