
  עט-זבחים עח 
  

טור, א"א שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו. פ -אמר ר"ל: הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן 
  שמע מינה תלת: 

  איסורין מבטלין זה את זה  1
  נותן טעם ברוב לאו דאורייתא  2
  התראת ספק לא שמה התראה  3

  
חייבת  -עשה עיסה מן חיטין ומן אורז, אם יש בה טעם דגן מתיב רבא: : 2מספר הנחה על  קושי

  בחלה, ואף על גב דרובא אורז! 
  מדרבנן.  :תירוץ

 !אדם יוצא בה ידי חובתו בפסחסיפא:  אי הכי, אימא: דחיית התירוץ
  : ומסקנה כדי להסביר דבריו ריש לקישמדברי  2מספר הנחה דחיית 

  בטעמא  מין בשאינו מינו
  ברובא  מין במינו

  
נתערב ונשער מין במינו כמין בשאינו מינו! דתנן: : קושי ממשנתינו על הדין של מיו במינו

  רואין אותו כאילו הוא מים, מאי לאו רואין אותו ליין כאילו הוא מים!  -ביין 
  לא, רואין אותו לדם כאילו הוא מים.  :תירוץ

  מיבעי ליה!  בטלאי הכי,  :דחיית התירוץ
כשר,   ; -אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיהה מראהו ר' יהודה אומר: רואין ועוד תניא, 

  ! פסול -ואם לאו 
   –דלי שיש בו יין לבן או חלב והטבילו תנאי היא, דתניא: : 2תירוץ 

  ר' יהודה  תנא קמא
רואין אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיהה   הולכין אחר הרוב

  פסול -כשר, ואם לאו  -מראהו 
  
  

  סתירה
  משנה מקוואות  ברייתא   

רואין אותו כאילו ר' יהודה אומר:   דברי המקור
 -הוא יין אדום, אם דיהה מראהו 

  פסול -כשר, ואם לאו 

לו לא כאי -דלי שהוא מלא רוקין והטבילו 
רואין אותו כאילו הן מים,  -טבל, מי רגלים 
עד שירבו המים על מי  -מלא מי חטאת 

  חטאת
מאן שמעת ליה דאית ליה רואין? רבי 

  יהודה, וקתני דסגי ליה ברובא!
  (מי חטאת) ברובמין במינו   במראהבמינו  מין  הסתירה

  דעת רבו  פתרון אביי
רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל: 

אין דם מבטל דם, אין רוק מבטל רוק, 
  ואין מי רגלים מבטלין מי רגלים

  דעת עצמו

בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן,    -מסכים עם דעת רבו   פתרון רבא
דמדינא סגי להו בכל דהו, ורבנן הוא 

דגזרו בהו דילמא חייס עלייהו ולא מבטיל 
  יבויא לא צריךליה, וכיון דאיכא ר

  
  אמר רבא: 

  בטעמא  מין בשאינו מינו
  ברובא  מין במינו

  במראה  היכא דאיכא חזותא
 


