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חולי� ד� צט. 
 ?מה די� מי� במינו, או מי� בשאינו מינו, כשיש בה לעלות באחד ומאה, או כשאי� בה

 
במי� בשאינו מינו2 במי� במינו1  

 אסור אסור כשהאיסור נות� טע
 כשאי) בו להעלות בק"א: אסור כשאי� האיסור נות� טע

כשיש בו לעלות בק"א: מותר 
מותר 

 
 

באיסורי� דלהל� שנתערב האיסור ואינו ניכר אול� הוא נמצא בעי�, הא� בעינ� דוקא ק"א או 
סגי בס'? [תוד"ה אי�]. 

 
במי� בשאינו מינו במי� במינו  

בעינ) מאה ואחד3 בעינ) מאה ואחד לרש"י 
סגי בששי בעינ) מאה ואחד לתוס' 

 
 

חולי� ד� צט: 
כשאי� בתרומה נות� טע�, באיזה כמות של חולי� א� נתערבה אמרינ� שעולה? [תוד"ה לא]. 

 
במי� בשאינו מינו במי� במינו  

במאה ואחד מלבד האיסור במאה ואחד מלבד האיסור4 לרש"י 
במאה מלבד האיסור במאה ואחד מלבד האיסור לתוס' 

 
                                                            

1 מבואר בברייתא שבמי) במינו שניה להחמיר, דהיינו א זה בנות) טע אפי' יש בו להעלות 
בק"א אוסר, וא אי) בו לעלות בק"א אפי' א אינו נות) טע ג"כ אסור, ורק א יש בו תרתי 

לטיבותא, דג אינו נות) טע וג יש בו להעלות בק"א - מותר.   
2 בזה הדי) להקל ולהחמיר, דא האיסור בנות) טע תמיד אסור, וא אינו נות) טע מותר, אפי' 
אי) באיסור להעלות בק"א, אלא רק בק', [כ) הוא לפי מ"ד כל איסורי שבתורה במאה, ולמ"ד 

  .[כל איסורי שבתורה בששי, סגי בששי
3 ולכ0 העמיד רש"י את מה שאמרה הגמ' גבי מי) בשאינו מינו שא אי) בו בנות) טע אע"פ שאי) 
בו להעלות בק"א - מותר, מיירי באופ) שהסיר את הגריסי של תרומה מתו0 העדשי של חולי), 

אבל א אי אפשר להסיר) - כיו) שיש פה לממשות האיסור, צרי0 ק"א דוקא.   
4 לפירש"י ס"ד של המקשה היה שכא) סגי במאה מלבד האיסור, ולכ) הוקשה לו שא"כ רישא 
וסיפא ה בחד גוונא דשניה במאה מלבד האיסור מהני, ומה החילוק ביניה. והתרצ) ענה לו 
שרישא מיירי במאה ואחד מלבד האיסור וסיפא במאה מלבד האיסור. ועל זה הקשו תוס', דהוא 
דוחק שיטעה המקשה לחשוב שהברייתא ברישא ס"ל שסגי לבטל במאה מלבד האסור, ולמה לא 
ידע האמת שמיירי במאה ואחד מלבד האיסור, וכפשטות לשו) הברייתא, דהרישא והסיפא בעני) 

אחד.  


