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 כללי ספק ספקא

 גוף אחדלפי ידיעה או  נקבע לפיס"ס האם |  כלל א

נפסק שביצה מסופקת שנפלה  )ג, ב(לכאורה יש סתירה בין שתי גמרות. בביצה 

 )ט, א(. מאידך, בכתובות )למרות שיש ספק בביצה וספק בתערובת(הכל אסור  -לאלף 

)ספק נאמר שגם אם אדם מוצא פתח פתוח האשה מותרת לו, מכח ספק ספקא 

 תחתיו וגם אם תחתיו ספק באונס(.

 ,הפוסקים נחלקו מה סיבת החילוק בין הגמרות: לדעת איסור והיתר הארוך

בכתובות שני הספקות הם בגוף אחד ובעניין אחד, ולכן הם מצטרפים להתיר, 

 בביצה ספק אחד הוא בביצה והשני בתערובת ולכן אינם מצטרפים.ואילו 

בכתובות אין ידיעה בין שני הספקות, וכשמגלים  ,הרשב"א בתורת הבית לדעת

ספק אחד עולה גם השני, ואילו בביצה הייתה ידיעה בין הספקות ולכן בספק 

כך ניתן להסביר לשיטת  הראשון הוחזק איסור ושוב לא מועיל ספק נוסף.

, הסובר שספקות מצטרפים רק אם אין )סי' נז(מצאתי כתוב" המובא בב"י "

 ידיעה ביניהם.

:איסור והיתר הארוך ורמ"א ◄

 וט"ז ש"ך☜

                                                               הערות                                                              
רמ"א בידיעה בין הספקותאו"ה ודעת 1



 

בן איש חי☜

ותורת שלמים משאת בנימין, 2"מצאתי כתוב" ◄

הרב עובדיה ☜

 בעניין אחד ובגוף אחדס"ס  | כלל ב

:איסור והיתר הארוך

ש"ך☜

 | ביצת ספק שהתערבה באלף כלל ג

:איסור והיתר הארוך

                                                               הערות                                                              

ט"ז .א
 

ש"ך .ב

2



 

ש"ך☜

 תערובת של כשר וספקב ס"ס|  כלל ד

והיתר הארוך:איסור 

ש"ך☜

 בשמות שונים נ"להתערובת ב ס"ס | כלל ה

הגהת איסור והיתר הארוך:

                                                               הערות                                                              
3

תערובת חד בחד לפני שנולד הספק.4



 

ש"ך☜

 בעניין אחר | ספק מתערובת כנ"ל כשהייתה ידיעה כלל ו

ש"ך:

                                                               הערות                                                              
צירוף ספקות מגופים שונים להחמיר.5

ביצה שנמצאה בין שתי תרנגולות .א

 

שתי ביצים שנמצאו בין שתי תרנגולות .ב
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 | ס"ס בחתיכה שנמצאה ברחוב כלל ז

ש"ך:

 ס"ס בשתי חתיכות שנמצאו ברחוב | כלל ח

ש"ך:

 | מקרה כנ"ל וחתיכה אחת אבדה כלל ט

ש"ך:

                                                               הערות                                                              
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 תערובתתוך ס"ס בחתיכה מ | כלל י

אגור:  .א

 

איסור והיתר הארוך: .ב
 

ש"ך:☜

 | ס"ס משם אחד כלל יא

פתח פתוח נאמן לאסור את האשה מוצא אומרת שה )ט, א(הגמרא בכתובות 

ספק  -עליו. הגמרא שואלת מדוע האשה לא נשארת מותרת מכח ספק ספקא 

תחתיו, וגם אם תחתיו ספק באונס ואינה נאסרת? תשובת הגמרא שמדובר על 

את האשה שקידש כהן שאפילו באונס אסורה לו, או שמדובר על ישראל 

כשהיא פחותה מבת שלוש שנים, כך שאין אפשרות לתלות שהיא נבעלה לפני 

 שהוא קידש אותה.

אין עדיין ספק )כשקידש את האשה לפני מגיל שלוש( תוס' שאלו מדוע במקרה השני 

ספק האם זה היה בעודה קטנה,  -ספק האם באונס, וגם אם ברצון  -ספקא 

' היא ששם אונס אחד הוא, ולכן שתי ופיתוי קטנה נחשב אונס? תשובת תוס

 הספקות האלו נחשבים ספק אחד.

תוס', מגיד משנה ומהרא"י: 

ש"ך☜



 

 ס"ס משם אחד ואחד מתיר יותר | כלל יב

בני יומם. תוס' והפוסקים שם כתבו  אינםנפסק שסתם בני כלים  )ז(בסימן קכב 

שטעם הדין הוא בגלל שיש ספק ספקא: ספק האם השתמשו בכלים באותו יום, 

וגם אם השתמשו ספק האם השתמשו בשביל מאכל שהיה פוגם את הטעם של 

 המאכל הנוכחי. 

נותן  לכאורה זה ספק ספקא משם אחד, מכיוון ששני הספקות הם שמא הכלי

טעם לפגם, וצריך להבין מדוע התירו. הש"ך כתב שעל פי יסוד של המהרא"י 

דין זה מובן. המהרא"י אומר שאם אחד מהספקות מתיר יותר מאשר הספק 

למרות שהם מאותו השם, מותר. במקרה של הכלים, הספק שמא הכלי  -השני 

עומת הספק אינו בן יומו מתיר יותר, כי הוא מתיר את הכלי לכל המאכלים, ל

שמא המאכל שהשתמשו בו לכלי היה פוגם את המאכל הספציפי הזה, שמתיר 

 המאכלים בעולם(. לכל)כי אין מאכל שפוגם את הטעם רק את המאכל הזה 

)ש"ך 

 ס"ס שאינו מתהפך | יד-כללים יג

:סמ"ק, הגהות מרדכי ועוד, אגור

ש"ך☜

 ס"ס שאינו מתהפך ואחד גורם לשני | כלל טו

בתשובה שאם אדם בישל פרי נגוע שצריך בדיקה בתוך י"ב כתב הרשב"א 

 - )והדין הוא שרק אחרי י"ב חודש הפרי מותר בלי בדיקה כי תולים שהתולעים נימוחו(חודש 



 

ספק שמא  -ו ספק האם היו בו תולעים, וגם אם הי :מותר מכח ספק ספקא

 ט(. )פד,התולעת נמחתה עוד לפני י"ב חודש. דין זה נפסק להלכה בשו"ע 

מכיוון שאם לא היו בו תולעים לא  -זה ספק ספקא שאי אפשר להפוך אותו 

נמחו בתוך י"ב חודש, ועל פי האמור בכלל הקודם צריך  ןשייך לומר שאולי ה

 להבין מדוע הרשב"א התיר מצב כזה. 

נפל בדבר הש"ך ביאר שגם בספק ספקא שאי אפשר להפוך, אם ספק אחד 

)האם הם מצטרפים ומותר, ולכן כשספק אחד  - ספק השניקיומו של הגורם לה

 מותר. - )אולי הם היו ונמחו(גרם לשני יש שם תולעים( 

:ש"ך 

 האם מותר לגמרי והאם אסור מדרבנן :ס"ס | כלל טז

הארוך:אגור, סמ"ק, איסור והיתר 

 איסור דרבנן בתערובת | טי-יז יםכלל

איסור והיתר הארוך, רמ"א 

 וש"ך

 .א

 



 

 .ב

 

 .ג

 

 חזקת איסור מולכלל כ | ספק דרבנן 

 ,בסיכום של סעיף ט הובא הדיון במקרה של ספק ספקא כנגד חזקת איסור

עולה שדווקא כשחזקת  טכ בכללמדבריו  והש"ך נוקט כדעת האוסרים.

ואם החזקה לא ממש נגד , אינו נחשב ספקהאיסור היא כנגד הספק עצמו 

מנסה להתיר את הבהמה באכילה, וכנגדה ממש )ספק בשחיטה עצמה נחשב ספק  -הספק 

חזקת איבר מן החי מול ספק בתערובת מול  ולכן הספק לא נחשב.חזקת איבר מן החי יש 

 .(נחשב ספק, כי חזקת האיסור לא נוגעת באותה הנקודהתערובת 

ש"ך: 

 איסור דרבנן שהתערב וחתיכה אבדה כלל כא |

ש"ך:

                                                               הערות                                                              
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 כלל כב | איסור דרבנן שהתבטל ברוב וחתיכה אבדה

ש"ך:

 כלל כג | איסור דרבנן חשוב במקרה כנ"ל

ש"ך:

 בתערובת שניהכלל כד | איסור דרבנן 

ש"ך:

 כלל כה | ספק דאורייתא בתערובת שניה

:ש"ך

והר"ן הרשב"א



 

 כלל כו | ספקות בהפסד מרובה

ש"ך:

 ספק כשיש חזקת איסורכלל כז | 

כפי שכבר הוזכר, דין ס"ס בחזקת איסור הובא בסיכום לסעיף ט. בכלל כ הש"ך 

יטה עצמה )ספק בשחשחזקת האיסור היא כנגד אחד הספקות ממש במקרה עסק 

עוסק במקרה ולכן הספק לא מועיל ואסור, וכאן הש"ך מול חזקת איבר מן החי( 

, ועל פי )חזקת איבר מן החי מול תערובת(שחזקת האיסור אינה כנגד הספק ממש ש

 מחלוקת הרשב"א ואיסור והיתר הארוך שהוזכרה שם.

ש"ך:

 חזקת איסור כנגדוכלל כח | ס"ס בנוסף לספק שיש 

ש"ך: ◄

ומנחת כהן  משאת בנימין, ט"ז ◄

 | חזקת איסור שאינה סותרת את הספקות כלל כט

ש"ך: 



 

 | דוגמא לכלל כז לא-ל יםכלל

ש"ך:

 כלל כחכלל לב | דוגמא ל

ש"ך:

 כלל לג | ספק שאינו שקול

: ר"ן, ב"ח וש"ך 

 חכמהס"ס בגלל חסרון  כלל לד |

דרכי משה וש"ך:

 כלל לה | ס"ס שאפשר לברר

רשב"א ◄



 

⤶

שער המלךנודע ביהודה ורעק"א
פת"ש

תרומה וסמ"ג ◄

רמ"א☜

ש"ך:☜

 כלל לו | דימוי מילתא למילתא בספקות

ש"ך:

 

  



 

 קיצור הכללים

 .א
 

ג.-ב

ט.-ד

י. 

יב.-יא

טו.-יג

טז. 

יט.-יז

כ. 

כג.-כא



 

כה.-כד

כו.

לב.-כז

לג. 

לד

לה.

לו.

 


