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  .מד ד� פסחי�
  ,של תרומה שהיו בה שו� ושמ� של חולי� או להיפ�) דייסא�(המקפה 

  ?מה הדי�, ונגע טבול יו� בחלק התרומה
  

  ?מה הדי�  
  1 פסל את כולה–א� שנגע במקצתה   מקפה של תרומה ושו� ושמ� של חולי�
  2 פסל רק מקו� מגעו–כשנגע במקצת&   מקפה של חולי� ושו� ושמ� של תרומה

  
  :י� ד� מדפסח

  ?בדיני� דלהל� איזה דיני איסור נוהגי� בה� ואיזה לא
  

  בערלה  בכלאי�  בנזיר  
  3לעול�אסור אינו   איסורו איסור עול�  לזמ& שנדררק   מהו מש� זמ� האיסור

  אסור בהנאה  אסור בהנאה  אינו אסור   הא� אסור בהנאה
  היתר לאיסורואי&   אי& היתר לאיסורו  יש היתר לאיסורו  הא� יש היתר לאיסורו

  
  ?מה סוברי� התנאי� דלהל� בדיני� אלו

  
  בעני� טע� כעיקר  4בעני� היתר מצטר� לאיסור  

  "משרת" וילפינ& מ–אמרינ&   אינו מצטר�   לחכמי�
  5 ילפינ& מבשר וחלב:א" להו–אמרינ&   " משרת" וילפינ& מ–מצטר�   עקיבא' לר

   �6" ילפינ& מגיעולי עכו:למסקנא                 
  

  :פסחי� ד� מד
                                                           

ולא מועיל ,  לכ* פסל כל המקפה–דכיו& שהמקפה היא העיקר וטבול יו� פוסל תרומה במגעו  1
 .השו� והשמ& של חולי& להפסיק בי& חלקי המקפה לומר שלא יהיה טמא אלא מקו� מגעו

מדוע במקו� מגעו ' והקשתה הגמ.  ולכ& פוסל מקו� מגעו בלבד–דלא נחשב שנגע בכול� ', פי 2
ד דכל  "דס(ת בטלו השו� והשמ& של תרומה למקפה שהיא חולי& "רה מההרי לכאו, עצמו פסל

', ותירצה הגמ. נחשב שהטבול יו� נגע בחולי& ולא פסל� –וכיו& שבטל , )דימוע איסורו רק מדרבנ&
 . ואינו בטל–ת "דדימוע אסור מה

. שני� מותרי� פירות הערלה'  משו� שאחר ג,י פירש שהטע� שלא נחשב איסורו לעול�"רש 3
שני� אי& ' אבל הפירות עצמ� שגדלו תו* הג, דמה שמותר הוא האיל&, )ה והוא"בד(' והקשו תוס

 .ת פירש שהכוונה לפירות שנה הרביעית שלה� יש היתר בפדיו&"ור. לה� היתר לעול�
. רפי� לחייב אותו במלקותשה� אינ� מעורבי� מצט' א� אכל כזית מהיתר ומהאיסור אפי', פי 4

היתר מצטר� "ונמצא ש. ונת& האיסור טע� בהיתר, ודי& טע� כעיקר הוא שנתערב האיסור בהיתר
 ".טע� כעיקר"הוא חידוש יותר מדי& " לאיסור

 . שהבשר הוא בעי& רק שבלע טע� החלב–דהיינו בשר שנתבשל בחלב  5
את לטת ול בה הקדרה מגעלת ופכשחוזר הישראל ומבש, �"דהיינו קדירה שבישל בה עכו 6

, � הוא רק טע� בעלמא ובכל אופ& אסור"והנה גיעולי עכו, בליעתה לתו* התבשיל של הישראל
 .ה כל דבר"וה



י כולל עיו� הד�" עהוכ�  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  ].ה ורבנ�"תוד[? ופני הכלי הא� נאסרמה די� מאכל הנבלע בד
  

  אחרי יו� אחד  � אחדותו� י  
   ובכל אופ& אסור–הרבה פוג�    ואסור –פוג� מעט   1לחכמי�

   ולכ& מותר–פוג� הרבה   אינו פוג�  2עקיבא' לר
   ובכל אופ& אסור–פוג� הרבה    ואסור –פוג� מעט   3מאיר' לר

  
  

                                                           
והיה ראוי מ& הדי&  – בדופני הכלי הוא נפג� מעט שהוא נבלעל שכל מאכל אי* "חכמי� ס 1

מ שאי& חילוק "ש, חמת גיעול�ומזה שחידשה תורה גבי כלי מדי& שג� הכלי� נאסרו מ, להתירו
דשאני , אכ& אי אפשר ללמוד מש� לכל התורה [.בי& נות& טע� לפג� מעט או הרבה והכל אסור

 ].ל"� דחידוש הוא וכנ"גיעולי עכו
וכיו& שאי& כא& טע� לפג� פשיטא שאסור וילפינ& , ל דכל קדירה בת יומא אינה פוגמת"ע ס"ר 2

 לא הוו חידוש ושפיר אפשר ללמוד מש� לכל �"לי עכוגיעוו, מינה לכל התורה דטע� כעיקר
 .התורה

ל שהוא חידוש בגיעולי "דלעיל נתבאר דרבנ& ס, אול� חולק עליה� בטע�, ל כרבנ& בדי&"מ ס"ר 3
� משו� "ל דאינו חידוש בגיעולי עכו"מ ס"ואילו ר, � ולכ& אי אפשר ללמוד מש� לכל התורה"עכו

 .שג� נות& טע� לפג� אסור


