
  גק' ס
  

  ' א�סעי
  

   :)ז סה"ע". (ג גריסי�"שנפל ע) טבל( חומ� כגו�זה הכלל כל שבהנאתו בנות� טע� אסור כל שאי� בהנאתו בנות� טע� מותר  "– משנה
מכלל ל אמרו קאמר וליה לא סבירא ליה " בשלמא מכולהו לחיי אלא דר:ל אביי" א. נות� טע� לפג� מותר:נלמד מדברי כול� : רב כהנאאמר" – גמרא
 .ש אומר לשבח אסור ולפג� מותר"ר .מ" דברי ר, אחד נות� טע� לפג� ואחד נות� טע� לשבח אסור: והתניא, אי�?ד נות� טע� לפג� אסור" למדאיכא

 , דרב חייא כדרב הונא בריה, ואיד%!נ לא שנא" ה, הוא ואסר רחמנאלפג� גיעולי עובדי כוכבי� לאו נות� טע� , גמר מגיעולי עובדי כוכבי�?מ"ט דר"מ
  . קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא, ואיד%. תורה אלא קדירה בת יומא דלא לפג� הואאסרה לא ,דאמר רב הונא בריה דרב חייא

א למעוטי  ההו,מ" ור. ראויה לגר אינה קרויה נבלהשאי�,  כל הראויה לגר קרויה נבילה,% לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשערי: דתניא? טעמאמאיש "ור
  . מותרנות� טע� לפג�ופסקה הגמרא ש.) סח':ז סז"ע". ( בעלמא הואעפרא ,ש סרוחה מעיקרא לא צריכא מיעוטא" ור,סרוחה מעיקרא

  .לא אסורה מהתורה, ושאינה ראויה לגר כי טעמה פגו�, שנבלה הראויה לגר נקראת איסור נבלה, פ נלמד מנבלה" די� נטל– ג"פמ
  

  .כ נפג� מותר"חילה ואחאפילו משובח בת – ש"רא
אלא , כגו� חומ� יי� נס% שנפל לגריסי� שהיי� עצמו טוב, א% פוג� תערובתו, שאפילו אי� האיסור עצמו פגו�, ל יש להסיק"פ המשנה הנ"ע – א"רשב

  .כ מותר"ג, שפוג� הגריסי�
  .בריה או תרומה אפילו פגו� אסוראבל ,  שיי% רק בדברי� שבטלי� בששי�נות� טע� לפג� – ט פכלו"ר יו"ארחות חיי� בש� הר

  . ג� דברי� ששיעור� גדול יותר בטלי� כשה� פגומי�– ה"או
  

  .כ בטל"ג, שדבר פגו� לא אוסר תערובת ואפילו א� הוא עצמו לא פגו� אלא שפוג� תערובתו, א"פסק את הגמרא וכרשב – מחבר
  

  ?פ בדברים חשובים"האם יש דין נטל
כגו� , ר כא� בבריה חשובהשמדוב, א"ובאר הגר .א% א� היא רק פוגמת לא בטל, חשובה יותרככי אינה נחשבת , טלה א� פגומה בעצמה ב– א"רמ :בריה

קד ' אבל סת� בריה שפגומה כגו� נמלה או זבוב לא בטלה כדלקמ� בס, כי הוא נסר% ולא ראוי לגר, שאפילו א� יאכל אותו בפני עצמו פטור, עו� טמא
  .קד' שאי� ל% בריה פגומה יותר מנמלה וזבוב שנפשו של האד� קצה בה� ופשוט שבטלי� כדלקמ� סוכתב , א"הגר חלק על ערו% השולח�ו. ג"ס

  .קד' דלקמ� בסורק כשנמחה גו� הבריה בטלה כ ,)א"דלא כרמ(לא בטלה ג� א� היא פגומה בעצמה  – ש בש� תפארת למשה ופני� מאירות"פת
  

אלא , א% א� ה� משובחי� בעצמ�,  צריכי� להיות פגומי� בעצמ� כדי להתבטל– א"אור הרמ בב�"ש :דבר שבמני�, חתיכה הראויה להתכבד
  .לא בטלי�, שפוגמי� את התערובת

  
  .וא� פוג� את התערובת לא בטל,  א� פגו� בעצמו בטל– ג"פ הפמ"� ע"ש :דבר שיש לו מתירי�

יאכלנו , עד שיאכלנו באיסור"כי , מר שא� הוא פגו� התבטלה חשיבותווולא שיי% כא� ל,  בעצמו ג� א� הוא פגו�לא בטל –  בש� תפארת למשהש"פת
  ".בהתר

  

  'סעי� ב
  

ובכל , כ"א ראיה לדבריו מקדרה שאינה בת יומה שודאי אינה פוגמת את התבשיל כ"והביא הרשב.  בתערובת בטלקצת אפילו א� האיסור פגו� – י"רש
  ). וכדלקמ�צג'  כדלעיל בסחלבבשר בוכ� לא יוצרת איסור  (נות� טע� לפג�זאת נקראת 

  
  ?וא� פוגמת קצת לא נפסל מאכילת גר, שצריכה להיפסל מאכילת גר,  לומדי� מנבלהנות� טע� לפג�הרי , וקשה על פרושו

  .שאינו נות� טע�, כל פגימה פורתא מותר ,אבל בתערובות שהולכי� בו אחר נות� טע�, ש� מדובר על נבלה בפני עצמה – א"רשב
והטע� ואז האיסור בטל ברוב רגיל , ל זה דוקא כשהאיסור מועט וההתר הרובכש , קיי� כשיש ביטול ברובנות� טע� לפג�שדי� , א"הרשבה כתב לפי ז
ויהיה מותר רק א� ייפג� לגמרי מאכילת ,  אסור, פגו� קצתא�,  או אפילו ה� מחצה על מחצהאבל א� האיסור מרובה מההתר, ולא צרי% ששי�פגו� 

  .כי יש כא� טעמו ולא ממשו, הרוטב מותר, והכירו וזרקו, שמועט ממנו וא� נפל להתר .ה מוגדר כטעמו ולא ממשוואז יהי, גר
קלקל את , אבל בתערובת אפילו קצת פגו�, עדיי� נהנה לאכלה, שבנבלה ג� א� פגומה קצת, פ טעמא דקרא" ומחדש עא" תר� אחרת מהרשב– �"ר

אפילו א� , הכל אסור, השתבח ההתר ויש הנאה ממנו, שא� כתוצאה מגדילת האיסור קצת, א"רת מהרשבלכ� מסיק אח. ומצטער לאכלה, התערובת
  .נות� טע� לפג�יהיה מותר מדי� , א� לא נהנה לאוכלו, שאפילו א� האיסור רבה על ההתר,  וכ� להיפ%.ההתר מרובה על האיסור

, אבל צירו של איסור, כי אי� ממשו של איסור לפנינו ולא טעמו שפגו� הוא,  המאכלמותר, פ שאי� ההתר רבה עליה"אע, מ בקדרה לא בת יומה" מ– טור
  .ש גופו צרי% להיות מועט מההתר או שייפג� לגמרי"וכ
  

  :א שתי קושיות" על הרשבג הקשה"הפמ

פ "אע, ד"כ ג� בנידו" א.כלומר כאילו הוכר האיסור ואי� ביטול ברוב, א שצרי% ששי� כי טעמו זהו הכרתו"בסוגית זרוע בשלה כתב הרשב .1
  ?מ נקראת ראויה לגר והוכר האיסור ולא בטל ברוב"מ, שפגומה קצת התערובת

פ "כי התורה חייבה ש� מלקות אע, ח"א והפר"פ הגר"כ לוקי� עליה� ע"הרי דברי� מאוסי� כגו� שקצי� ורמשי� סרוחי� ג, ועוד קשה .2
 ?כי הוכר האיסור ומדוע בטל, א"והרי לרשב, כל זאת יש בה� די� ביטולוב, שטעמ� סרוח ופגו� ולא קיי� בה� די� של לא ראוי לגר

  .אינה ניכרת, לכ� א� התערובת נפגמה קצת,  כל טע� שאינו משובח אינו נקרא הכרתו של איסור– ג"תרו! הפמ
ולכ� יש כא� שני דיני� , נה אסורהשמשרת ענבי� סרוחה אי, "משרת"אלא נלמד מ,  די� טע� כעיקר אינו נלמד מראויה לגר– חיי� מבריסק' תרו! ר
אי� זה נקרא שהוכר , ולכ� ג� א� פגומה קצת, א"עדיי� צרי% ביטול ברוב כפי שהסביר הרשב, וג� א� הטע� פגו�, טע� כעיקר וביטול ברוב: שוני�

  .טול ודי� טע� ה� שני דיני� שוני� משני פסוקי� שוני�כי די� בי, האיסור ולא בטל ברוב
ולכ� מסביר , כי לא שמענו בשו� מקו� שדי� טע� כעיקר פגו� ילמד ממשרת ולא מראויה לגר, חיי�'  תמה על דברי ר– קבתרו! הקהלות יע

וא� יש הנאה מטע� , א הולכי� אחר החפצא של האיסור"כלומר לרשב, א בטע� האיסור"� בכל התערובת היא סברת הרשב"שסברת הר, הסטייפלער
מ צרי% "א% מ, אי� איסור טע� בחפצא של האיסור ולכ� לא נחשב כהוכר האיסורר, ואי� אי� הנאה לאד� בטע�, וריש פסול בחפצא של האיס, האיסור

, ג� א� אי� רוב, ואי� לא נהנה אלא מצטער, ג� א� יש רוב אסור, וא� נהנה מהתערובת, � סובר שהכל תלוי בגברא"ואילו הר. לבטל את האיסור ברוב
  .מותר

  
ואי� חילוק בי� נמחה (שזה רק כשההתר רבה על האיסור , א"א את הרשב"והביא כי, גימה קצת מספיקה להתיר את התערובתי שפ" פסק כרש– מחבר

ש כשהאיסור רבה  "וכ, אבל מחצה על מחצה צרי% לפגו� לגמרי עד שלא תהיה התערובת ראויה לגר ורק אז בטלה, )ח"% בש� ב" ש–האיסור ללא נמחה 
  .הכל מותר, וא� זרק את האיסור ויש רק טעמו אפילו א� האיסור מרובה על ההתר. מרי מאכילת גרעל ההתר שצרי% שייפג� לג

ואי� הכרעה בי� האחרוני� הא�  .יפסל מאכילת גרשעד , שמחמיר ג� כשהאיסור מועט א� נהנה מטע� האיסור, �"א את דעת הר"עוד הביא המחבר כי
  .1מ ייתכ� שפסק כ% מספיקא דדינא ולהקל"מ, �"ת פסח שפסק כרפ שלכאורה משמע מהלכו"ואע, א"� או כרשב"פסק כר

  

  דין איסור שלא נותן טעם כלל

                                            
1
  .זה חומרא מדרבנ�, כי זה שחמ� בפסח אוסר במשהו ולא בטל 



 2

  . של גיד שנימוח צרי% ששי� נגדול שגופו"וקי, כמו גידי� שלא נותני� טע� כלל, צרי% ששי� נגדו,  איסור שאינו נות� טע� לא לפג� ולא לשבח– �"ש
  :מה קושיות כ)מנחת כה� ועוד (� הקשו האחרוני�"על הש

זה רק , משמע שאסור, � שמי שאוכל איסור כזה פטור"ומה שכתב הרמב(? ומדוע צרי% ששי� נגדו! הרי איסור יבש כע� בטל ש� איסור ממנו .1
  !)א% כשנפל לתערובת בטל שמו ממנו, באיסור עצמי

? כ מה הראיה"א. לא,  א% דבר אחר שיבש כע�,משמע רק גיד. פ שהוא יבש כע�"הרי גיד התורה אסרה אע, מה הראיה מגיד, עוד הקשו עליו .2
צרי% להיות , ש כא� שידוע שאי� טע�"כ כ"א, יהיה המאכל מותר, א� יטע� קפילא ויאמר שאי� טע� כלל, הרי ג� כשאי� ששי�, ועוד קשה

 !מותר בלא ששי�

כי הוא לא יכול לדעת א� , � הוא לא נאמ�א% ש, ואז לא יעזור קפילא אלא ששי�, שנמחה גו� האיסור בתערובת, א"א� נרצה ליישב כרשבו .3
 .% צריכי� עיו�"ודברי הש! כ בדבר שלא נות� טע� כלל צרי% להיות מותר"משא, יש טע� או לא

הרי בירושלמי מדובר בזיתי תרומה שהתערבו בזיתי , % בסו� דבריו מהירושלמי שדבר שלא נות� טע� כלל אסור" הראיה שהביא השועוד קשה .4
 ?ד שעוסק במי� בשאינו מינו"� במינו ומה הקשר לנידוהיינו מי, חולי�

א� יאכלנו לא , שאיסור שיבש כע� שפקע ש� איסורו ממנו, וכדי להסביר אותו מחדש חידוש עצו�. %" אינו מבי� מדוע התנפלו כול� על הש– ג"פמ
ובתו% תערובת צרי% , תבשל עמו ויעבור איסור דאורייתאישתבח מחדש וית� טע� ויאסור מאכל המ, א% א� יבשל אותו וירטיב אותו שוב. יעבור איסור

זה לגבי , )י"פז ס' א ס"רמ, שבולי הלקט(ומה שנפסק לגבי עור הקיבה שייבשו אותו שבטל ש� איסורו לגמרי . פ שלא נות� טע� כרגע"ששי� מדרבנ� אע
יעבור איסור , שא� יבשלו אותו, לכ� יש ראיה מדי� גיד הנשה ו.א% דבר שהוא אסור יכול לחזור ולהשתבח ולאסור, בשר בחלב שלא יווצר כ% איסור

  )ש"ע, לאטי�'ולכ� התירו ג, אבד ש� איסורו לעול�, י שפסק שדבר איסור שייבשו אותו כע�"פז ס' ש בס"דבריו סותרי� לפת. (תורה
  )ש"ע, י"פז ס' ש בס"אלא כפת, ג ואי� הלכה כמותו"כתב כ� החיי� שכל הפוסקי� חולקי� על פרושו זה של הפמ(

מדבר באיסור שיש לו , %"י עליו הסתמ% הש"אלא ההגהות אשר, וכתב שא� האיסור יבש כע� אכ� אינו אסור כלל, %" הסביר אחרת את הש– פרי חדש
  .ולכ� צרי% ששי� לבטל את טעמו הסתמי, א% לא משביח ולא פוג�, טע�

ח " שבאיסור בבג"מכא� הסיק הפמ. ובבשר בחלב חייב, רי� א� ערב דבר מר פטור� פסק שבכל האיסו"הרמב? ח"ג לפר"מהו יסוד המחלוקת בי� הפמ
פ בבשר "כלומר יש נטל, ואילו בבשר בחלב כתב רק שערב דבר מר" הסריח והבאיש"� "וכתב שבשאר איסורי� כתב הרמב, החוות דעת חלק. פ"אי� נטל

  .יבובזה חי, בחלב כפגו� לגמרי ולא כשקצת מר ואכלו שלא כדר% הנאתו
, כ בשנבלה שאינה ראויה לגר"משא, ד חייב"שלחוו, מ תהיה א� יקח את הדבר המר וימתיק אותו"שהנפק, א"ר הרב זכריה טובי שליט"מחדש כא� מו

ד "ולחוו, ג בנבלה פגומה אי� איסור כי לא נהנה ממנה"לפמ, כלומר. ג חייב ג� באינה ראויה כי כרגע נהנה ממנה"ולפמ, שכבר אינה ראויה ופטור
  .ההנאה זה סימ� שפקע האיסור א� לא הסיבה

שא� , ג סובר כדבריו"הפמ. צרי% לבטלו בששי�, א% א� ש� איסור עליו כשיש לו טע�, כ ייתכ� שלא נהנה מהאיסור"וא, הפרי חדש סובר כחוות דעת
  .ולכ� חידש מה שחידש, פטור, לא נהנה

  

  הדין כשהשביח ולבסוף פגום
אבל נפל , )ומשביח צונני�, חומ� פוג� גריסי� רותחי�(לא שנו אלא שנפל לתו% גריסי� רותחי� : ב יהודה אמר שמואלאמר ר...: זה הכלל "– גמרא

  .)ז סז"ע". (נעשה כמי שהשביח ולבסו� פוג� ואסור, לתו% צונני� והרתיח�
מ "שזה פג� ע, מ להשביח"ש כשפג� ע"כ, ו�מ לפג"פ שזה ע"א� השביח מתחילה אסור אע, ו"מק, ה פג� ולבסו� השביח" ה– טור, א"רשב, �"רמב

  .להשביח
ש פג� "וכ, ח�יכגו� חומ� לגריסי� צונני� ולבסו� הרת, אבל השביח ולבסו� פג�, ל מדבר בפגו� מתחילתו ועד סופו"שכל הנ,  פסק כגמרא– מחבר

  )�"� כמבואר לעיל בריפסל לגמרי מאכילת אדעד ש. (אסור, כ"כגו� חומ� לגריסי� רותחי� שציננ� אח, ולבסו� השביח
שא� היה מלח היה , ג לגבי החסרת מלח" ועיי� לקמ� בס.פגו�עכשיו טעמו כי , אבל קוד� מותר, רק כשהשביח נאסר,  בפג� ולבסו� השביח– �"ש

  .נחשב כרגע כפגו� ומותר, כשיו פגו�משביח וע
  .ג� בשעת הפגימה זה אסור – דשחי פר
  .כי ודאי אי� כא� איסור תורה ולכ� יש לצדד להקל, %" כמו השבשעת הפגימה זה מותר, ח פסק להלכה שבפגו� ולבסו� ישבי– ג"פמ

ואז , צרי% פעולה חיצונית להשביח אותו כגו� הוספת מלחשרק , מותרהוא % דיבר שבהיותו פגו� "כי הש, ח"% לפר"� השאי� מחלוקת בי  – יד אברה�
כי , ג בדי� זה"כ יש לנו מחלוקת בי� היד אברה� לפמ"א( .2ח שאסור בהיותו פגו�"% יודה לפר"ג� הש, א% א� השבח יבוא ממילא, מותר בהיותו פגו�

  )שתמיד בהיותו פגו� הוא אסור, %"ג פסק לגמרי כמו הש"הפמ
  

נ "� יש חנ"כי לר, � צרי% לומר שאיסורו רק מדרבנ�"ולר, כי הכל נעשה כבר איסור, א פשוט למה אסור"לרשב,  לגבי הדי� של משובח ולבסו� פגו�– ג"פמ
  .וכאילו עומדת לפנינו עכשיו נבלה שצריכה להיפג� לגמרי מאכילת גר כדי שלא תאסור, בכל האיסורי�

לא , כ האיסור ייפג�"פ שאח"לכ� אע, שלחתיכה היה ש� של איסור כבר בהתחלה ולא התבטלה, קו יוב�' פ הסבר הרב סולובייציק שהובא בס"וע
  .והכל אסור, רובפועל יותר הכלל של ביטול ב

  

  פ בחמץ בפסח"דין נטל
  .מותר,  חמ� בפסח שנפג� טעמו–) י"תמז ס' ח ס"או (מחבר

  . כתב שיש אוסרי� וכ� נוהגי�– א"רמ
, פ שיש לו מתירי�"אע, ולכ� ג� חמ� בפסח, זה דומה לנבלה שלא ראויה לגר ולא נהנה מזה, שא� הטע� פגו�, �"דעת המחבר היא כדעת הר – ג"פמ

כ "א, זה דבר שיש לו מתירי� ולא בטל אפילו באל�, ומכיו� שחמ� בפסח, שהכל תלוי בביטול ברוב, א"א שאוסר סובר כדעת הרשב"אבל הרמ .יתבטל
אבל א� החמ! עצמו סרח . ולכ� יש לאסור, לא יתבטל בתערובת, כי מכיו� שלא בטל והוא חפצא של איסור, זה לא יעזור שהוא פוג� קצת בתערובת

  .ב ש�"פ המ"וכ, ע בטל"לכו,  והוא כעפרא דארעאמאכילת גר
  .לא אמרינ� חוזר וניעור ומותרת התערובת, אפילו קצת, שא� נת� טע� לפג� לפני פסח, ב ש�"ועוד כתב המ

  

  ט"ט בר נ"והדין בנ, דין הקדרה כשבישלו בה איסור שפגם במאכל
  א"רמ

,  שהאיסור הראשו� נות� בו טע� משובחתו� מעת לעת� בישלו בה מאכל וא, הקדרה אסורה,  והמאכל מותרנות� טע� לפג�פ שהאיסור "אע .1
  .� נגד האיסור הראשו�א� אי� בו ששי, נאסר התבשיל השני כי תחילתו בפגו� וסופו במשובח

  .נבלה לא נעשתה הקדרה � פגוהטע� היהכיוו� שכי מ,  הקדרהמה שבלועולא נגד ,  האיסור הראשו�נגד שצרי% ששי�  הדגיש�"הש
אבל א� האיסור נות� טע� , כי חלק מ� האיסור נשאר במאכל הראשו� ולא הכל נבלע בקדרה,  רצה לחייב ששי� לפי חשבו�בלבושי שרדו(

 לאחר שהיה ששי� ובספק א� היה ששי� או א� היה לפי חשבו� או ספק איסור ונודע רק. צרי% ששי� נגד כל הקדרה, לשבח במאכל הראשו�
  )מותר, לפי חשבו�

צרי% ששי� בקדרה נגד , כ נפל התבשיל לקדרה אחרת וש� האיסור נות� טע� לשבח" תבשיל שנפל לו איסור פגו� ואח– ה"� אוז בש"ט
  .כי התבשיל הראשו� לא נעשה נבלה, האיסור בלבד

לא נאסרה , וכ פוג� אות"גתחבו אותה לתבשיל השני שהאיסור כ "ואח, בלה הכ� איסור פגו�יוק, א� ניערו את התערובת הראשונה בכ� .2
פ שיש בה את רגלי הדבורי� לא "שאע, כגו� יורה שמתיכי� בה דבש, וכ� בדבר שאי� בו טע� כלל, ט דהתירא"ט בר נ"הקדרה השניה משו� נ
  .נאסרה כי אי� בה טע�

                                            
2
לא יורד ממנו ש� חפצא , כי כיו� שעתיד להשתבח בטוח, מ"לק" יד אברה�"א% לפי הסבר ה? ואי% יעשה איסור שוב, ו פגו� התבטל האיסור כבר ואיננוכי בהיות, ק"א די� זה ק"לפי הרשב 

  .וקוד� לא נהנה ועכשיו בהיותו משובח כ� נהנה וייאסר מחדש, כי הכל תלוי בהנאתו, � פשוט הדי� הזה"ולר. של איסור
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היתה , ותחבוה לתבשיל שני שהאיסור פוג� בו, איסור גמור ולא פגו�הרי ג� א� היה בכ� , א מקרה כזה"מדוע הביא הרמ, ז" הטקשהוה
  ?כ"ט דהתירא ולא אוסרת מה שיתבשל בה אח"ט בר נ"הקדרה לא נאסרת משו� נ

  .מותר, ט בטע� אחד פגו�"ט בר נ"שג� נ, ופסק להלכה כ%, ע" נשאר בצ– ז"ט
ולכ� צרי% שיהיה תערובת בכ� וכ� בתבשיל שני , ) צה'ס(ט "פ נ"ט בג"ט בר נ"ואנו מתירי� נ, ט"ג הוי שני נ"וכתב שבכה, ז" חלק על הט– �"ש

  .ותבשיל בקדרה
. ט"ט בר נ"יש לחשוש שמא תגע הכ� ישירות בקדרה ותאסר בלי נ, שא� האיסור בכ� משובח, ז באופ� אחר"ונראה לתר! את קושית הט

 .ט"ט בר נ"לי נשמא תגענה ביורה ותאסרנה ב, צה כשמדיחי� קערות בשריות ביורה חלבית' ג יש חשש בס"וכה

  
  ש"פת

וכאילו התבשיל הראשו� , כי הקדרה נעשית נבלה, נאסר התבשיל השני, כ בישל ג� מאכל שנות� בו טע� לפג�"ואח, ט לשבח"איסור שנ,  א� בישל בקדרת איסור– כנסת יחזקאל .1
  .שאי� הנאסר חמור מהאוסר, התיר את התבשיל השני, ת גבעת שאול"א� בשו. נות� טע� בשני

מ הבשר פגו� "מ, )ד"א ס"רמ(פ שהחלב לא פוג� אלא רק צירו של חלב "ואע, כי הבשר פוג� ביי�, מותר, והגיסו בכ� חולבת בת יומה,  יי� שבישלו בכלי בשר ב� יומו– ביהודהנודע  .2
 .א% הכלי נאסר בגלל חיבור בשר בחלב, כא�

  

  'סעי� ג
  

אלא השתא מיהא היא , חסרת תבלי� או יתרת תבלי�, קדרה זו חסרת מלח או יתרת מלחלא שיאמרו ,  שאמרונות� טע� לפג�: אמר ריש לקיש "– גמרא
  ".פגומה

  .כ% נפסק להלכה, ג שיש לישנא אחרת בגמרא"ואע, אי� תולי� את הפג� בדבר אחר,  כלומר– י"רש
  .מלחכ מותר כשיש "ג, ובלי מלח היה משביח, י דבר אחר שמסייעו כגו� מלח" לכ� א� האיסור פוג� ע– טור

  3.כי עכשיו הוא פגו�, פ שא� נוציא את המלח יהיה משובח"אע, מותר, לכ� א� האיסור פוג� כשיש מלח,  פסק את הגמרא והטור להלכה– מחבר
  .כי עכשיו הוא פגו�, כ מותר"ג, שעכשיו האיסור פגו� וא� היה מלח הוא היה משובח, ה הפו%" ה– �"ש
  

  כ הכניס מלח ועכשיו הוא משובח"אחו, הרבה לששים, הדין כאשר האיסור פגום
אי� כא� בעיה של , כ לתת מלח" כדי שיהיה ששי� נגדה ואחרבותמותר לה, חתיכת איסור שטעמה פוג� אלא שא� יכניסו בה מלח תשביח – א"רעק

כי בלי בישול בטלי� ( לבשל� יחד כדי שיהיה ששי� ואז, שמותר להרבות ביבש ביבש, ב"קט ס' וזה כמו בס, כי עכשיו הוא פגו�, בטול איסור לכתחילה
  ).ברוב רגיל

קט ' ואי� זה דומה לס. כי יש גזרה אטו היכא שלא יהיה ששי� נגד האיסור ואז ישתבח האיסור ויאסור,  יש בעיה של ביטול איסור לכתחילה– ג"פמ
 .וכא� הטע� הפגו� לא בטל ויש חשש שישתבח, התרשברוב רגיל נעשה ,  שש� זה חומרא,ועוד, א לבוא לידי איסור תורה באינו מינו"כי ש� א, ב"ס

  .ע לדינא"ונשאר למסקנה בצ
  

  'סעי� ד
  

, �"אי משו� געולי עכו...מיסרא סרי, אי משו� איערובי? למאי ניחוש לה: אמר רב ספרא. האי מישחא שליקא דארמאי אסור: אמר רב ששת "– גמרא
  !". הוי ומותרנות� טע� לפג�

  .ר כשהוא מתערב ביי� שמ� של גויי� מות– י"רש
. מותר מטע� זה, וכ� דבש שהתבשל ע� הבשר ועשו ממנו מיני מתיקה, כי הבשר פוג� אותו ומסריחו, תערב בבשרה שמ� של גויי� מותר כש– �"רמב

נית הבשר פוגמת משו� ששמנו, והתירה,  ח� בקדרה של חלבוהריקוהושבישלו דבש במחבת של בשר בת יומה , י"שבא מעשה לפני ר, והוסי$ המרדכי
  .בדבש

כ הוי "י שחתיכת נבלה בדבש גהרי איתא במרדכ, ועוד הקשה הדרכי משה? הרי רואי� שהעול� מבשל דבש ע� בשר והוא משתבח, הקשה הבית יוס$
  4 !לשבח

  . רק דבש ובשרהיה, י לעיל"ובעובדא דר. אבל בשר לבד פוג� בדבש, י התבלי� והבצלי� שמוסיפי� לו הוא משביח" ע– תרו! הבית יוס$
  .י הבשר"אבל סת� דבש אכ� נהיה משובח ע, י היתה במשקה של דבש שאכ� הבשר פוג� אותו" עובדא דר– ל"פ מהרי"תרו! הדרכי משה ע

  .י"וכ% היה בעובדא דר, כא� נפג�, אלא שיש ג� שמנונית בשר לידו, א% כשהדבש הוא העיקר, משביח הדבש,  כשעיקר התבשיל מבשר– ח"תרו! הב
  
  .� ששמ� ודבש של גויי� שהתבשלו ע� בשר נפגמי� ולא אוסרי� יותר" פסק כרמב– חברמ
א% , י בשר"ולכ� יש בשמ� ובדבש איסור משובח שצרי% לפגו� אותו ע, �5 ה� בני יומ�"� שסובר שסת� כלי עכו"הרי הלכה זו היא כרמב,  הקשה– �"ש

, נ"שאה, ותר�? מ טע� איסור פגו� יש בה�"מ, כ אפילו א� הדבש והשמ� לא נפגמי�"וא, � אינ� בני יומ�"שסת� כלי עכו, ו"קכב ס' המחבר פסק בס
  .אלא המחבר רצה להשמיע לנו שבשר פוג� בשמ� ודבש

  . ובמקו� שאי� הפסד יש להחמיר.א% לא בדבש ממש, א שדבש נפג� רק במשקה של דבש"שי, ל" פסק כתרוצו בש� מהרי– א"רמ
% להוכיח שכ% "והארי% הש! ש ששמ� הוי לשבח"כ, הרי א� דבש הוי לשבח, �"והקשה על כ� הש. י בשר"ששמ� נפג� עא מודי� " משמע שג� הי– �"ש

וה� , הסוברי� ששמ� לא נפג� אלא משתבח, אגודה ועוד, �"ר, א"רשב, ה"או, מ"הגה, ש"רא, :)ז לח"ע: חולי� ח(תוספות : והביא סוללת ראשוני�. הדי�
ותוספות דיבר בשמ� , י בשר"ח רצה ליישב שבגמרא מדובר בשמ� מבושל שנסרח ע"א בת"ג שהרמ"ואע. ששמ� נפג� ביי�, י"שיסבירו את הגמרא לעיל כר

  .י יי�"בי� חי ובי� מבושל אלא רק ע, י בשר"ששמ� לא נפג� ע, והסיק להלכה, %"דחה זאת הש, נות� טע� לשבחלא מבושל ואז 
  

  דין בשר וחלב שנפלו ליין
  .ודאי נפגמי�, חלב ובשר נבלה שנפלו ביי� – י"הגהות אשר

  .י" פסק כהגהות אשר– א"רמ
  . חלב צירה פוג�– נודע ביהודה

. משו� שטבע היי� לברוח מהחלב, שנהגו לשי� יי� בכלי� שנסריה� מדובקי� מחלב, קכא' א בס"כפסק הרמ,  חלב קמ� פוג� א% לא חלב צירה– ג"פמ
  .ל"ואכמ, ג בזה"ש חלק על הפמ"הפת. ע� לשבחנות� טהיה נאסר מדי� , משמע שא� לא כ%

  

  'סעי� ה
  

, הא כמא� דאמר נות� טע� לפג� אסור: ק"ל, תני חדא אסור ותניא איד% מותר:  ושלא יגעיל ושלא ילב�עד שלא יטבילוכול� שהשתמש בה�  "– גמרא
אמר רב חייא בריה דרב ? היכי משכחת לה, י� דאסר רחמנאגעולי עובדי כוכב, ד נות� טע� לפג� מותר"ולמ...והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר

גזרה קדרה שאינה בת יומה משו� קדרה בת ? )לכתחילה(מכא� ואיל� תשתרי .  דלאו נות� טע� לפג� הוא,לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה, הונא
  :)ז עה"ע". (יומה

                                            
3
  ).צא' ס(שהרי מליח שאינו נאכל מחמת מלחו נחשב כרותח ומעביר טע� , לא חשוב האיסור כפגו�, אבל א� נפל איסור לקדרה מלאה מלח,  לאיסור לפגו�מדובר שהמלח מסייע 
4
א "והרשב, י טעמו"בר שהוכר האיסור רק עכי כא� מדו, ז תמה על זה"א% הט, א דלעיל"וכרשב, אסור, פ שטעמו פגו�"ולכ� אע, ח ניסה לתר� עוד תרו� שש� הדבש לא רבה על הנבלה"הב 

  .ל"א בש� מהרי"ז כמו הרמ"לכ� מתר� הט. מותר בנות� טע� לפג�, אפילו א� האיסור רבה על ההתר, שא� יש טעמו ולא ממשו, באר לעיל
5
ס ואפילו להטעי� קפילא אי� "והוי ס, ש בדבר שפוג� את הכלימ יש ספק נוס� שמא השתמ"מ, ע"� בכלי� בתו% מעל"שג� א� השתמש העכו, )לה' ב ס"ז פ"ע( כתב בטע� הדבר ש"הרא 

 . לכאורה זהו ספק ספיקא מש� אחד של פג�קי שהרי' ע לקמ� בס"וע. צרי%
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שאי� לגזור בתבשיל שמא יאכל אותו כשהוא , ש"והוסי$ הרא.  בו שו� איסורכי לא נבלע, מותר,  אבל המאכל שבושל בקדרה שאינה בת יומה– תוספות
אי� סיבה לגזור ג� על , א� גזר על כלי שאינו ב� יומו, לכ�. שהרי אסור לכתחילה אפילו בכלי שאינו ב� יומו, כי לא שכיח לבשל בקדרה בת יומה, ב� יומו

  .המאכל שבושל בו
  

  ?מה נחשב קדרה שאינה בת יומה
כי יש ספק מה , א% פחות משה לא, ודוקא כשעמדה כל הלילה בלא בישול. מעת לעתולא צרי% לשהות ,  לינת לילה פוגמת קדרה– �"ר, ת" ר,י"רש

  .או סופו, כולו, הא� תחילת הלילה, הפוג�
  .מעת לעת צרי% תמיד לשהות – ש"רא, ספר התרומה, �"בשר
  

   כשיש שמנונית איסור על הקדרהנותן טעם לפגםדין 
ולא , כבלע שבתוכו, כי טיחת איסור נפגמת מיו� לחברו, מותר,  יש שכתבו שג� א� יש שמנונית איסור על הכלי לאחר הלילה– �"ר, �"רמב, �"רמב

  .'עד שלא ידיח'הכוונה , "עד שלא יטביל: "וה� פרשו שמה שכתוב בגמרא לעיל. כאיסור עצמו
  .ודברי הגמרא כפשוט�, עד שידיח את הקדרה טיחת איסור לא נפגמת ויש לאסור – א"רשב, ד"ראב

  
שלא נבלע בו , וא� בישל בה מאכל התר אינו נאסר, נות� טע� לפג�הוי , מעת לעתשקדרת איסור ששהתה , �"ש וכרשב"וכרא,  פסק את הגמרא– מחבר

וא� לא הודחה . כי הוא לא נפג�, על פניהא שצרי% לדאוג שלא יהיה בה שומ� "וכרשב, )אבל לכתחילה אסור לבשל וכגמרא, תוספות(איסור מעול� 
  .מעת לעתכ נפגמת לאחר "שטיחת איסור ג, �"� והר"א את דעת הרמב" והביא כי.וזה נחשב כאילו יש חתיכת איסור בעי� בקדרה, המאכל אסור

  .נפגמת, ולכ� רק א� הקדרה נקיה, שההלכה כדעה ראשונה, �"ז והש"הט, ל"ופסקו הרש
  )ה"או. (ולכ� לא צרי% ששי� נגד כולה, כי הקדרה לא בת יומה, המאכל מותר,  השומ� שבעי� א� יש ששי� נגד– א"רמ
. וצרי% ששי� נגד כל הקדרה, מעת לעתאז הוא מונע מהקדרה להיפג� אפילו אחרי , וכתב שכשיש ממשות של איסור בקדרה, א" חלק על הרמ– ל"רש

  .א"� דחה דבריו וקיי� את פסק הרמ"והש
  
  .צרי% להדיחה, ורק א� ראה שיש עליה שמנונית איסור, צה שסת� קדרה היא בחזקת נקיה ומותרת' את דבריו בריש ס הזכיר – �"ש

גזרה שמא יבשל בקדרה , פילו א� היא רק ספק אסורה מדרבנ�וא, אלא יש להגעילה כדי�, מ לכתחילה אי� לבשל בקדרת איסור לא בת יומה" מ– א"רעק
  .בת יומה

  .נמחה האיסור בתבשיל, כי מיד כשבא התבשיל, לא חל כא� איסור דבוק, וק בקדרהכשהשומ� דב – ש"פת

  

  'סעי� ו
  

  .כי החריפות משביחה את הטע� הפגו� שבקדרה, הכל אסור, מה יולא בת א� שמו פלפלי� בקדרה של איסור – אגור בש� מרדכי
  )ה בתבלי� שנידוכו במדוכה אפילו אינה בת יומה"ג ה"צו ס' בסא "לרמ (.י בישול" שמדובר ע�"והדגיש הש . פסק את כל דברי האגור– מחבר

  .שצרי% דבר שרובו חרי� או תבלי� חלק גדול שנרגש טעמו הרבה, ב"צה ס'  בארנו לעיל בס– ז"ט
  .אבל הקדרה נשארת בעלת טע� פגו�, שדוקא המאכל החרי$ נעשה לשבח ונאסר, א"ג ברמ"קכב ס' בסשהתבאר , ועוד

  
? וכא� פסק שדבר חרי� משביח אפילו קדרה לא בת יומה, הרי ש� פסק המחבר שתבלי� חרי� משביח רק מדוכה בת יומה, ג"צו ס' ז בס"א� הקשה הט

  :ונביא לכ% מספר תרוצי� כפי שהבאנו ש�! ולא כמחבר ש�, שאפילו במדוכה לא בת יומה משביח, א ש�"� ש� פסק כרמ"והש. ע"ונשאר בצ
  .ט"ט בר נ" בכלי איסור שאי� בה� די� נכא�כ "משא, )בבשר בחלב (ואינו ב� יומו,  דהתיראט"ט בר נ"נ, לטיבותא יש תרתי צו' בסש, ג"תר! הפמ

יש ש, צו זה רק לגבי דוחק הסכי�' בסלכ� מה שפסק  ,שבישול בולע ופולט יותר מאשר דוחק הסכי�, שיש הבדל בי� בישול לחיתו% בסכי�, א תר!"ורעק
כשמדובר , � דיד�ובנידאבל , ומצרפי� לזה שיש הסוברי� שדוקא בצנו� יש דוחקא ולא בדברי� אחרי�, מדוכה בת יומהבכוחו להעביר טע� רק א� ה

  .י בישול לשבח את הטע� הפגו� של האיסור"יש כח בפלפלי� ע, )%"כ הש"כ(פלפלי� בקדרה של איסור שמבשל 
  . ב� יומוינושנאסר אפילו כשאחרי�  מדובר בדבר לח אבל כא�, מו יאסורואז רק ב� יו, תבלי� מדובר בדבר יבשצו לגבי ' סשב, א תר!"והגר

  

  'סעי� ז
  

כי לא היו במי� ששי� נגד , חשובה בת יומה מזמ� בישול המי�, אפילו לבד�,  חיממו ש� מי�מעת לעת א� בישלו איסור בקדרה ובתו% – ספר התרומה
 מהמי� בישל מעת לעת מהבשר בתו% מעת לעת בישל מי� ולאחר מעת לעתשל בשר ובתו% א% א� בי.  ואסרו שוב את הקדרהוחזרו ונעשו נבלה, הקדרה

  .צד' כפי שבארנו בס, החלב מותר, חלב
  .כי אי� גו� האיסור ב� יומו,  רק מזמ� הבישול ולא מזמ� חימו� המי�מעת לעת יש מקלי� להחשיב – ק"סמ

ולכ� חימו� המי� לא יעשה את הקדרה ,  ולא בשאר איסורי�בשר בחלבנ רק " שיש חנל כרבנו אפרי�"ק משו� שקי" יש להקל כשיטת הסמ– בית יוס$
ע נעשי� המי� נבלה "כי כא� לכו,  מחדשמעת לעתמתחילי� למנות ,  חיממו בה מי�מעת לעתובתו% , אבל קדרה שבלועה מאיסור בשר בחלב. לנבלה

  )כי אי� גו� האיסור ב� יומו, רק ג� בזה יהיה מות"אבל לשיטת הסמ (.וחוזרי� ואוסרי� את הקדרה
הסוברי� שלינת את  ומצרפי�, ק שזה כבר נחשב פגו�"יש להקל כסמ,  ואז הוחמו מי� לילהבשר בחלבשא� עבר על הקדרה הבלועה מ, י"והסיק הב

פ "ע (.מזמ� חימו� המי� מעת לעת להחמיר ולהחשיב בשר בחלבא� א� לא עבר לינת לילה והוחמו מי� יש בקדרה הבלועה מ. לילה מספיקה לפגו�
  )%"הסבר הש

אלא בגלל , נ"ל שמה שהביא את ספר התרומה זה לא בגלל שהוא סובר חנ"ולכ� י, נ רק בבשר בחלב" הטור הרי סובר שיש חנ– �"ש :באור שיטת הטור
  .ט עד סו� העול�"ט בר נ"א� יש טע� איסור אוסר אפילו בנ, אבל באיסור, �"כדעת הר, כ חלב"ט מותר רק בבשר ואח"ט בר נ"שנ
  

חשובה בת יומה מרגע שחיממו בה , מעת לעתקוד� שיעבור עליה , שקדרה שבלועה מאיסור בשר בחלב והוחמו בה מי�,  פסק כדבריו בבית יוס�– מחבר
נ בשאר "� חנכי אי, ע רק משעת הבישול"אבל בשאר איסור מחשבי� זמ� מעל (.בשר בחלבוכאילו בישל ש� , כי המי� נחשבי� כנבלה, את המי�
  )איסורי�

  .המי� לא יהפכו לנבלה וישביחו את הקדרה, הכונה שא� עבר לינת לילה בי� בישול הבשר בחלב למי�,  מה שכתב המחבר– �"ש
  

סרת לא נא, ת שלינת לילה פוגמת וכ� א� עבר לילה בי� בישול הבשר לבישול החלב"כי יש פוסקי� כר, מותראחר חימו� המי�  וא� עבר לילה – א"רמ
  . מחימו� המי�מעת לעתא% בלא לינת לילה יש להחשיב , נ בכל האיסורי� שלינת לילה פוגמת"ל חנ"לדיד� דקי, ה בכל האיסורי�"וה. הקדרה

  )6 אפילו בהפסד קצת–% "ש. ( מזמ� בישול האיסור כפסק המחברמעת לעתכ במקו� הפסד יש להתיר בשאר איסורי� ולחשב "כמו
  
 מזמ� חימו� מעת לעתצרי% , נ בשאר איסורי�"ד אי� חנ"ולכ� ג� למ, נ כלל"וכתב שאי� קשר בי� די� בישול המי� לחנ, א"רמחלק על המחבר וה – �"ש

ע משעת "ת שצרי% מעל"ולדעת סה, שנחשב רק משעת הבישול, בשר בחלביש להקל ג� באיסור ,  לדעת המחברא� מקלי� בשאר איסורי�, לכ�. המי�
  .ג� בשאר האיסורי� משעת חימו� המי�ע "צרי% מעל, חימו� המי�

כ בישל בשר ולאחריו חלב כפי שציירנו "אא,  מבישול המי�מעת לעתותמיד מחשבי� , ל"מ בכל הנ"אי� נפק, נ בכל האיסורי�"ל חנ"מ לדיד� דקי"ומ
  .לעיל
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  )%"ש. (א"ד ברמ"צב ס' בס, נ באיסור לח שנבלע בהתר לח"א חנ"א, נ בכל האיסורי�"ג� למי שסובר חנא ש"כי י, כי בהפסד מרובה פשוט שמותר 


