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נחלקו  ננננ""""ו של רו של רו של רו של ראמר מר זוטרא בנאמר מר זוטרא בנאמר מר זוטרא בנאמר מר זוטרא בנ, אחר שנעבד מותראם דבר שהשתנה ל ויסוד הספקויסוד הספקויסוד הספקויסוד הספק, השתחויה לחיטים בעודם מחוברות האם אוסרת אותם למנחות, הסתפק רמי בר חמאהסתפק רמי בר חמאהסתפק רמי בר חמאהסתפק רמי בר חמא
צא שהוולד מותר לרבנן לאחר שהשתנה ונמ, שבזמן שהייתה הבהמה מעוברת נעשה בה האיסור למד מר זוטראלמד מר זוטראלמד מר זוטראלמד מר זוטרא, אם הוולד כשרא בהמה שנאסרה לגבי מזבח "רבנן ור

כ "אחאבל באופן שהתעברה ו, כ התעברה הבהמה"א באופן שכנעשה האיסור ואח"שאמר רב נחמן בשם רבה בר אבוה שנחלקו רבנן ור ''''דוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמ. נעשה בהמה בפני עצמוו
ור את לאס, נ"שמר זוטרא הביא את כל הנידון והביא את דברי ר אאאא""""ויויויוי. ת אסורכ נעבדו וצריך להיו"והנושא בחיטים דומה לנתעברו ואח. ע הוולדות אסורים"נעשה האיסור לכו

של הבהמה  שיש מקום לחלק בין הבהמה שאסורה כיון שלא השתנה תמיד היתה מוגדרת כבהמה ורק דלת הרחם, ''''חה הגמחה הגמחה הגמחה הגמדודודודו. כ נעשה האיסור"נתעברה ואח החיטין כדין
  ". קמח"ועתה זה " חיטים"ו אבל בחיטים קודם הוגדר. עצרו את הוולד מלצאת

אלא מדובר באילן שעבדו לאחר , וודאי שהוא אסורבאיסור ב אם נטע את האילן', מבארת הגמ. ניםמי' למצוות נטילת ד והשתחווה לעץ דקל האם נאסר לולב, לללל""""הסתפק רהסתפק רהסתפק רהסתפק ר
יש מקום להסתפק  ולדעת רבנןולדעת רבנןולדעת רבנןולדעת רבנן. בודאי שאסור למצווה, כ עבד אסור אפילו להדיוט"אסור שהרי אמר שאף אם נטע בהיתר ואח לדעת רבי יוסי ברבי יהודהלדעת רבי יוסי ברבי יהודהלדעת רבי יוסי ברבי יהודהלדעת רבי יוסי ברבי יהודה, שהיה כבר אילן

רצו להוכיח . ל הסתפק דווקא באילן של אשירה שהיה שייך לגוי והגוי ביטל והספק האם יש דיחוי אצל מצוות או לא"שר אמר רב דימיאמר רב דימיאמר רב דימיאמר רב דימי. האם הדבר מאוס כלפי שמיא או לא
חיובו לכסות שוב  חחחח""""אמר רבה בר בר חנה בשם ריואמר רבה בר בר חנה בשם ריואמר רבה בר בר חנה בשם ריואמר רבה בר בר חנה בשם ריו. הרוח חייב לכסות שוב ואם כיסתה. פטור מלכסות שוב, אם קיים מצוות כיסוי הדם והתגלה הדם, מדברי המשנה בחולין

כ יש "וא. וותמכאן נוכיח שאין דיחוי אצל מצפ פ פ פ """"אמר ראמר ראמר ראמר ר. ושאלו מה אכפת לנו אם התגלה הרי המצווה נדחתה. צ לכסות"ובלא התגלה אי, רק לאחר שהתגלה כיסויה של הרוח
. או שהיה לו ספק ונקט לחומרא ולא לקולא, האם בין לקולא ובין לחומרא היה פשוט שאין דיחוי למצוותפ הסתפק בדעת התנא ש"ר ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. ל"יקו של רפשיטות לספ

  .תיקו
. ך בגדי כהונה הרי נכלל הדבר בספקו של רמי בר חמא בדין שינוי בנעבדאם ספקו היה לגבי תכלת לצור' מבארת הגמ. האם נאסר התכלת בבהמה שנעבדה פפפפ""""הסתפק רהסתפק רהסתפק רהסתפק ר

השוק , קרניים מה הדין לחצוצרות, פ לא היה צריך להסתפק בדבר אלא כתב ספקו מחמת עוד דברים"שר ''''נוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמ. ל בקשר למצווה"ואם לגבי ציצית הרי זה ספקו של ר
  . תיקו. ד עיקר שירה בפה זה רק מייפה את השירה האם אסור או לא"אבל למ. רה בכלי בודאי אסור שהרי זה כמכשיר קרבןד עיקר שי"למ. בני מעיה לנימים לכינורות, לחליל

בודאי ' נוקטת הגמ. תוך ספלהיה יכול להסתפק במים ב, אם הספק למה עבד למים או לבבואה ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. האם מותרים לנסכים, מה דין מי מעיין שעבדם הסתפק רבההסתפק רבההסתפק רבההסתפק רבה
כ אמר "שאל, והספק הוא באופן שהנביעה ברשותו. או שעבד את עיקר הזרם וכל המים נאסרו, הנידון אם עבד למים המסויימים והם זרמו ואחרים באו תחתיהם, שעבד למים

  .מים של רבים אינם נאסרים, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק
מרחיק , פותואם הכותל היה בנוי בשות, אמות לתוך שלו ובונה' אלא מרחיק ד, ז"אם נפל הכותל אסור ליהודי לבנות שהרי בונה בית ע, ז"המשותף לבית ע הדר בכותלהדר בכותלהדר בכותלהדר בכותלישראל ישראל ישראל ישראל 

ולכן " תזרם כמו דוה צא תאמר לו"מטמא כנדה  עעעע""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר". שקץ תשקצנו"מטמא כשרץ שנאמר  לרבנןלרבנןלרבנןלרבנן, נפלו האבנים העצים והעפר לתוך רשותו. לאמות מאמצע הכות' ד
  .מטמא אף במשא

שהרי , ועד ליפנות שם בלילהשם בית הכסא המי ועושהועושהועושהועושה. אלא בונה שם בית הכסא, ז"לא מעניק את המקום לבית ע, אמות לתוך שלו' שמרחיק ד, ביאר רב חנינא מסוראביאר רב חנינא מסוראביאר רב חנינא מסוראביאר רב חנינא מסורא
או שמדובר שעשה בית הכסא . שמדובר שעושה בית הכסא לתינוקות שהרי למדנו שהצנוע זה מי שנפנה בלילה באותו מקום שנפה ביום ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ. ז אין קיר"למקום הע

  . 'רגיל ולכוון העבודה זרה עשה מחיצה של קוצים דוקרים וכד
סייד וטייח , היה בנוי בהיתר ....בבבב. הגוי יכול לבטל, ואם של גוי. אם של ישראל אין לו תקנה עולמית, הבית אסור, ז"בנה במיוחד לע. אאאא ::::זזזז""""ש בו עש בו עש בו עש בו עחילוקי דינים נאמרו בבית שיחילוקי דינים נאמרו בבית שיחילוקי דינים נאמרו בבית שיחילוקי דינים נאמרו בבית שי' ' ' ' גגגג

  .בית מותרכאשר יוציא את הכלים ה, ז"הכניס רק כלים לשם ע. גגגג. והשאר מותר, ז"יכול לקלף ולקחת כל מה שחידש לשם ע, ז"לשם ע
ולא מנו בנפרד היות , שאף לדברי המשנה כך ''''ונוקטת הגמונוקטת הגמונוקטת הגמונוקטת הגמ. אם השתחוה לבית אסר אותו ולמדו בדבריו שתלוש וחיברו דינו כתלוש שנאסר ,לשיטת רב ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ

  . ז דין אחר להם בנוגע לביטול"והתשחויה ובניה לשם ע
, ז"ורק הוסיף סיוד וכיור לצורך ע, הייתה חצובה כבר. בבבב. ית בשל ישראל וגוי יכול לבטלאסורה עולמ, ז"לצורך שימוש הע חצב את האבן. אאאא ::::זזזז""""חילוקי דינים באבנים של עחילוקי דינים באבנים של עחילוקי דינים באבנים של עחילוקי דינים באבנים של ע' ' ' ' גגגג

האבן שסייד וכייר מדובר אף באופן שחקק בתוך ) 'למסקנת הגמ( י אמיי אמיי אמיי אמיאמר רבאמר רבאמר רבאמר רב .נוטל ומותר, סתם אבן שהעמיד עליה עבודת כוכבים. ג. נוטל מה שהוסיף והאבן מותרת
  . ל שהסרת הטיח מתיר את האבנים והבית"קמ, והיה צד שלא ניתן להוריד דבר זה ותאסר כגופו של בית, השקעים שנחשב הדבר לגוף האבן

יכול , כאשר הוציא האילן ענפים חדשים הם אסורים, ז"בהיתר וכרת ענפיו ופיסלו לשם ע אילן שניטע. בבבב. אסור בהנאה, ז"אילן שנטע לשם ע. אאאא: חילוקי הלכות יש באשירהחילוקי הלכות יש באשירהחילוקי הלכות יש באשירהחילוקי הלכות יש באשירה' ' ' ' גגגג
  . ז האילן מותר בהנאה"כאשר יטול את הע, ז"תר עהעמיד תחת אילן המו. גגגג. ועיקר העץ מותר בהנאה, ליופילשרוף את מה שיצא אחרי המעשה שנעשה 

כל שנטל את , ז"כ פיסל וגידע לשם ע"אם האילן ניטע בהיתר ורק אח, פ שהבריך והרכיב ונעשה מעשה בגוף האילן"אע, )למסקנא( התבאר בבית מדרשו של רבי ינאיהתבאר בבית מדרשו של רבי ינאיהתבאר בבית מדרשו של רבי ינאיהתבאר בבית מדרשו של רבי ינאי
   .צד לאסור משום שנעשה בגוף האילןפ שהיה "עא, מותר עיקר האילן, ז"הענפים החדשים שיצאו לשם ע

מהמשנה שמבואר שאילן שניטע בהיתר נאסר רק באופן שעבד בו גופו  אאאא""""שאל רשאל רשאל רשאל ר. ועיקרו מותר, מה שיגדל מכאן ולהבא נאסר, עבדואילן שנטעו בהיתר ו, אמר שמואלאמר שמואלאמר שמואלאמר שמואל
). ב, לעיל מה(כ עבדו אם נאסר או לא "באילן שנטעו בהיתר ואח, שהדבר תלוי במחלוקת רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה ביאר שמואלביאר שמואלביאר שמואלביאר שמואל. תחוויה לא אוסרתאבל הש, עכפיסול וגיד

" ואשריהם תגדעון"העיקר מותר  רבנן סברורבנן סברורבנן סברורבנן סברו. יקר אסוראף הע" שרפון באשואשריהם ת" רבי יוסי סבררבי יוסי סבררבי יוסי סבררבי יוסי סבר, ורבנן ורבי יוסי נחלקו בעיקר, ע אסור"כויתכן שתוספת ל, שאל רב אשישאל רב אשישאל רב אשישאל רב אשי
" תגדעון"משרבי יוסי למד  אלאאלאאלאאלא, והרי לעיל בעיקר הסוגיא לא ביארו כך את מחלוקתם. העיקר לא נאסר רק התוספות, היינו אילן שניטע בהיתר ועבדו, אילן המותר לאחר גידוע

, מיהו התנא במשנה שביאר שלאחר שגידע ופיסל מותר האילן' כ תמהה הגמ"וא. שצריך להפוך את השמות במחלוקת נוקט רב אשינוקט רב אשינוקט רב אשינוקט רב אשי. כ לדבריו צריך להיות העיקר מותר"א
ו כאשר גידע ופיסל גילה בדעתו שאינ, לרבי יוסי ברבי יהודה ....אאאא, ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. אף בלא גידע ופיסל התוספת אסורהולרבנן , אסורתמיד רבי יוסי העיקר הרי עתה התבאר של

  .אלא רק התוספת, ץ לא נאסר העיקרשה מעשה בגוף העבגידע ופיסל שלמרות שעויש חידוש , לרבנן ....בבבב. לעבוד את העיקר ולכן לא אוסרו מעוניין
שיבדקו את הגל  שששש""""אמר ראמר ראמר ראמר ר, היה שם אילן שעבדו אותו ומצאו גל תחתיו, מעשה בצידןמעשה בצידןמעשה בצידןמעשה בצידן. כל שעובדים אותה עצמה, שששש""""לרלרלרלר. ז"כל שיש תחתיה ע לרבנןלרבנןלרבנןלרבנן, אשירה האסורה בהנאהאשירה האסורה בהנאהאשירה האסורה בהנאהאשירה האסורה בהנאה

, להלכות באשירה מוסכמות על הכ' שב היינו ,סוגי אשירה' מד לעיל שיש גשהנל' מבארת הגמ. ש היות והם עובדים את הצורה נתיר את האילן"אמר ר, ונמצא שם צורה
  ). השלישית שנשנתה במשנה לעיל(ש "ואחת תלויה במחלוקת רבנן ור

שיעשו מזה שיכר , ז פלונית ובידוע"אפילו אומרים שראויים הפירות להביא לע לשמואללשמואללשמואללשמואל. רותתחת האילן ולא אוכלים מהפי ז יושבים"כל שכומרי ע, אשירה סתם לדעת רבאשירה סתם לדעת רבאשירה סתם לדעת רבאשירה סתם לדעת רב
  .ואמר אמימר שאמרו זקני פומבדיתא שהלכה כדברי שמואל, ז וישתו ביום אידם"לע

אבל טומאה אף בצל עצמו אין כל , ילו בצל צילהאיסור ישיבה אפ, ביאר רבה בר בר חנהביאר רבה בר בר חנהביאר רבה בר בר חנהביאר רבה בר בר חנה. אבל אם ישב בצילה לא נטמא, ולכן לא ישהה בצל של אשירה זזזז""""אסור להינות מעאסור להינות מעאסור להינות מעאסור להינות מע
  . ")ישב ואם"או שאמר על " לא ישב"נחלקו האם רבה בר בר חנה אמר את דבריו על החלק הראשון ( עוד לא האהילה עליו
ויצמדו " כשיטת רבי יהודה בן בתיראכשיטת רבי יהודה בן בתיראכשיטת רבי יהודה בן בתיראכשיטת רבי יהודה בן בתירא, ז והיא מטמא באוהל"הסיבה שמטמא באוהל משום שתחת כל אשירה יש תקרובת ע. טמא, ילה עליו האשירהילה עליו האשירהילה עליו האשירהילה עליו האשירהההההאם עבר תחתיה והאאם עבר תחתיה והאאם עבר תחתיה והאאם עבר תחתיה והא

  . ז מטמא באוהל"מה מת מטמא באוהל אף תקרובת ע" לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים
לרבי לרבי לרבי לרבי . שהיא מאהילה על דרך הרבים או שלכתחילה יכול לעבור תחת אשירה באופן, הסתפקו האם דין זה הוא בדיעבד. לא נטמא, אבל אם האשירה גוזלת את דרך הרביםאבל אם האשירה גוזלת את דרך הרביםאבל אם האשירה גוזלת את דרך הרביםאבל אם האשירה גוזלת את דרך הרבים

לשמשו שנגיע למקום אמר רב ששת אמר רב ששת אמר רב ששת אמר רב ששת . אלא תלוי אם יש לו דרך אחרת לעבור או לא וביארו שלא נחלקווביארו שלא נחלקווביארו שלא נחלקווביארו שלא נחלקו. בדיעבד, חחחח""""ולריוולריוולריוולריו. עובד לכתחילה ,,,,יצחק בן אלעזר בשם חזקיהיצחק בן אלעזר בשם חזקיהיצחק בן אלעזר בשם חזקיהיצחק בן אלעזר בשם חזקיה
  .אבל אדם חשוב צריך לדקדק במעשיו שלא יקלו יותר ,שלא היה לו דרך אחרת ללכת ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ, תוליכני במרוצה, שאשירה מהאהילה על דרך הרבים

ל שמעוניין שהאשירה תצ בימות החמהבימות החמהבימות החמהבימות החמהאולם . שלא נהנה מהאשירה שהרי מעוניין בשמש והאשירה מפריע לו, מותר לזרוע ירקות תחת האשירה בימות הגשמים לדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנן
אסור לזרוע את כל הירקות בחורף משום שנשירת העלים מועילה לו  לדעת רבי יוסילדעת רבי יוסילדעת רבי יוסילדעת רבי יוסי. אסור אף בחורף משום שצל מועיל לו תמיד" ריןריןריןריןחזיחזיחזיחזי"וירק ה. על הירקות אסור לזרוע שם

  . לזבל את הירקות
ולכן , זה וזה גורם אסור לדעת רבי יוסילדעת רבי יוסילדעת רבי יוסילדעת רבי יוסי, השני מותרדברים האחד אסור ו' דבר שיש בו תועלת מב היינוהיינוהיינוהיינו, האם זה וזה גורם מותר או אסור, במחלקות רבי יוסי ורבנןבמחלקות רבי יוסי ורבנןבמחלקות רבי יוסי ורבנןבמחלקות רבי יוסי ורבנן' ' ' ' מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ

ז נעשה דווקא "אם איבוד ע) ב, מג(מהנידון שנזכר לעיל ' שואלת הגמ. זה וזה גורם מותר לרבנןלרבנןלרבנןלרבנןואילו . יאסרו, דך הזבל הוא אסורת ומאיהירקות שגדלים מחמת הקרקע המותר
אבל . ז אובדת"בוד לרוח העמשום שסוף סוף באי, לרבי יוסי לא קשה ואמנםואמנםואמנםואמנם. וכאן למדנו הפוך, ורבנן אסרו משום שיהיה לבסוף זבל, ורבי יוסי התיר, בים או אף זורה לרוח
לגבי ( כדברי רב מרי בנו של רב כהנאכדברי רב מרי בנו של רב כהנאכדברי רב מרי בנו של רב כהנאכדברי רב מרי בנו של רב כהנא, רבנן התירו את הזבל מהעלים שנושרים מעל הירקות, יש לבאריש לבאריש לבאריש לבארששששאו או או או . שצריך להפוך את השיטות ''''גמגמגמגמנוקטת הנוקטת הנוקטת הנוקטת ה. לדעת רבנן יהיה קשה

ואמנם אם היה אפשר להוריד את , יהאת העור בצורה בזוואסור להפשיט , לאחר שנפדית ונעשית חולין יש בה כמה הלכות, בהמת קודשים שנפסלה להקרבה מחמת מום

ופסק שניתן לכתוב בחול המועד את העלון למען הגדלת התורה , א"את הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט) ט א של סוכות תשע"ביו( שאלתישאלתישאלתישאלתי �
 .השינויים שבעריכה מחמת שאינם מוגדרים לדבר הנצרך במועד. ולהאדירה



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        עיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדף
        ????של אשירהשל אשירהשל אשירהשל אשירה" " " " לולבלולבלולבלולב""""מה דינו של מה דינו של מה דינו של מה דינו של 

אלא , וודאי שהוא אסורבאיסור ב אם נטע את האילן', מבארת הגמ. ניםמי' למצוות נטילת ד והשתחווה לעץ דקל האם נאסר לולב, ל"הסתפק ר
, כ עבד אסור אפילו להדיוט"לדעת רבי יוסי ברבי יהודה אסור שהרי אמר שאף אם נטע בהיתר ואח, מדובר באילן שעבדו לאחר שהיה כבר אילן

  .ולדעת רבנן יש מקום להסתפק האם הדבר מאוס כלפי שמיא או לא. בודאי שאסור למצווה
בה והסי. אבל אם נטל יצא ידי חובה, ם לא יטול"ב של עכובסוכה שלול' ל סובר בודאי את דברי רבא שאמר בגמ"ר) ה מי מאיס"ד(' נוקטים תוס

  .והנושא במאוס או לא עוסק לאחר ביטול והשאלה אם יש לחוש בזה בעשיית מצווה, מצוות לאו להנות ניתנוכיון שמדובר קודם ביטול הרי ש
בתחילת הפרק ' תוס. ורלולב של אשירה פסול כיון שמיועד לשריפה אין לו שיע, ב של אשירהבסוכה דברים ברורים לגבי לול' למעשה אמרו בגמ

כ באשירה נעשה "וחילקו שגזל יותר חמור שמחמת העבירה בא החפץ לידו משא. כבר הקשו שתיפוק ליה מצד מצוה הבאה בעבירהלולב הגזול 
  . 'האיסור כבר וכו

, עשותו מעצי אשירהע שייך ל"לכו" לחי) "פ(בעירובין ' העולה מדברי הגמ .וצריך לדון מתי אומרים שחסר בדבר שיעור מחמת שהוא אסור בשימוש
ואם הוא צריך . כ יש לו שיעור"טפחים א' הרי לחי צריך גובה של י) א"ז משבת הי"פי(ד "הראב' וכן הק) ה אבל"ד(' שואלים תוס". קורה"כ ב"משא

ביארו ) שם( הורביץמ "רא' ץ חיות ובהג"במהרי' ועי. כיון שלא בעי אלא שיעור קטן לא החמירו', מתרצים תוס. מאשירה מיכתת שיעוריה, שיעור
   .צריך שלא יעוף ברוחכל מה שאלא ' שצריך שיעור וכדאו לולב לחי לא צריך שיעור מחמת עצם הדבר כמו אתרוג 

ז לקוח בדמיון ואין מציאות בפועל לנקודה אלא בקו והקו לא ימצא אלא "התירוץ בזה שיש נקודות וקווים ושטחים וכ"ל "כתב וז) שם(ברב המגיד 
רחקים שהם ששה צדדים וזה מבואר לפיכך כל מה שיצטרך לרחקיו שיעור כקורה ' לא ימצא אל בגולם והגולם הוא שיש לו גבשטח והשטח 

צ לרחקיו שיעור אלא לאורכו בלבד הרי הוא כקוים ומותר "ב אין עושין אותו מאשירה לפי שהיא כמכותת וחסרת השיעור וכל מה שאי"ושופר וכיוצ
  . ל"עכ. בכל דבר

אולם ' זה בדברים שיש להם נפח גובה רוחב וכו" מיכתת שיעוריה"ולכן יש חסרון של " שיעור"דברים שצריך בהם  , בריו לפי הבנת הכותבביאור ד
        .בדברים הבאים לסמן קו מופשט אף שצריך אורך מסוים אין חסרון של שיעורים

  .לכן יש בו חסרון כאשר הוא מיועד לשריפה', טפחים וכו' שצריך שיעור שדרה ג" שיעור"ולכן לולב שיש בו 
        

        ".".".".שיר בבית המקדששיר בבית המקדששיר בבית המקדששיר בבית המקדש""""
. רה בכלי בודאי אסור שהרי זה כמכשיר קרבןד עיקר שי"למ. בני מעיה לנימים לכינורות, השוק לחליל, קרניים מה הדין לחצוצרות, פ"הסתפק ר

  .תיקו. ד עיקר שירה בפה זה רק מייפה את השירה האם אסור או לא"אבל למ
ת חט לגבי שיר של הקרבן ושיר של שמ"בפה או בכלי והמחלוקות התלויות בדבר בעניין דחיית שבת ויולאחר שלמדנו את הנידון האם עיקר שיר 

  .) ק"ודו. י"ש בתפא"ועיי א, שבת קגב' רע המיתר כמבואר בגמהיתר תיקון הכלי שיר בנק לגבימ "יש עוד נפק(. בית השואבה
ם בהלכות כלי "פסק הרמב, ובהקדמה לזה צריך להבין". שיר"מה גדר חיובו ומה אומרים ב. שירם היש ליתן את הדעת בעניינו של עצ הלכאור

אמנם נחלקו רבנן ורבי מאיר . 'אצלנו ששיר של קרבן הוא עבודה וכו' ה מדברי הגמוזה הדין העול. שקרבן ציבור מחייב שירה) ג"ג ה"פ(המקדש 
ם את "כ מדוע השמיט הרמב"ותמהו הנו. האם שירה מעכבת או לא דעת רבנן שאין שיר מעכב ודעת רבי מאיר ששיר מעכב) א, יא(בערכין ' בגמ

דבר זה מבואר . מזמורי תהילים ,בפשטות? מה היו משוררים. חיוב שירה אולם בוודאי יש. ורק סתם ולא כתב שמעכב. דעת רבנן שאין שיר מעכב
מה , ע"כתבם אדונינו דוד זי" תהילים"וצריך להשכיל . 'הארץ ומלואה וכו' ביום הראשון לד) ו מתמידין ומוספין"פ(ם "במשנה בתמיד והעתיק הרמב

  ?בור מחייב שירה מה שרוואם קרבן צי' קרבנות הקריבו כבר במשכן וכו, היו משוררים לפני דוד

כ "וא, ירקות מחמת הזבל ניזוק בצלשמה שמשביחים הויסוד הדברים ויסוד הדברים ויסוד הדברים ויסוד הדברים  .)אבל היה מנגד הפסד של בשר מתקלקל מהר, העור בצורה רגילה היה אפשר לפדות במחיר יקר יותר
  .יצא שכרו בהפסדו

ואמר רב יהודה בשם רב ואמר רב יהודה בשם רב ואמר רב יהודה בשם רב ואמר רב יהודה בשם רב . רק בפרי משום שאין איסור ערלה בעץ אלא, ואסור לזרוע אגוז של ערלה, אמר רבי יוסי שמותר לנטוע יחור של עץ ערלה, מבואר במשנה בערלהמבואר במשנה בערלהמבואר במשנה בערלהמבואר במשנה בערלה
האגוז (כ מבואר שלא אסר רבי יוסי זה וזה גורם "א, בדעת רבי יוסי וכן מבואר בברייתאוכן מבואר בברייתאוכן מבואר בברייתאוכן מבואר בברייתא, מותר להינות מהם, או נטע אגוז של ערלה, שאם הבריך או הרכיב שמודה רבי יוסישמודה רבי יוסישמודה רבי יוסישמודה רבי יוסי

בי לג והרי למדנווהרי למדנווהרי למדנווהרי למדנו, ז ולא בשאר איסורים"שמחמיר בזה וזה גורם באיסור ע, ז"איסור ע ןואם נאמר שרבי יוסי סבר לחלק בין שאר איסורים לבי). האסור יחד עם קרקע היתר
ויגרום , למדנו שיש לחשוש ויעשה את השדה בור ''''ובברייתא בובברייתא בובברייתא בובברייתא ב, מבואר שאין בהם איסור בברייתא אחתבברייתא אחתבברייתא אחתבברייתא אחת, ז"התפטמה בכרשינים של עופרה ש, ז"בזבל של ע שדה שזיבלו

ועיל המלח ולא מ הם שאסרו כמו שחייבו להוליך לים ורבנןורבנןורבנןורבנן, אם אסור או מותר, בי יוסי ורבנן בדין זה וזה גורםיות במחלוקת רהברייתות תלו' ולכאורה ב. לפרה שתהיה רזה
  .גורםז והוא המתיר בזה וזה "שרבי יוסי לא החמיר בע כ מוכחכ מוכחכ מוכחכ מוכח""""ואואואוא. לזרות לרוח
' אבל אין בכח של אחד מהם להחמיץ רק בצירוף ב, של חולין וכן נפל של תרומה" שאור"עיסה שנפל לתוכה . אאאא""""אלא רבנן וראלא רבנן וראלא רבנן וראלא רבנן ור, הברייתות אינם רבי יוסי ורבנן' שב ''''נוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמנוקטת הגמ

לדעת , אמר אבייאמר אבייאמר אבייאמר אביי. זה וזה גורם מותר, לדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנןלדעת רבנן. חולין, ואם חולין, אם תרומה יהיה דינו כתרומה, תלוי מה השאור האחרון שנפל אאאא""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר, ץיכלה העיסה להחמי" שאורים"ה
, ''''שואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמ. א אסור"ולר, את האיסור יש כאן זה וזה גורם אבל אם לא סילק, דווקא באופן שסילק את האיסור לפני שנפל ההיתר, אם נפל החולין אחרון העיסה מותרת א"ר

  . ואין הבדל אם סילק או לא, א שהולכים אחרי האחרון"יתכן שטעמו של ר, מי אמר לתלות במחלוקת זה וזה גורם וכדברי אביי
 אפהאפהאפהאפהאם . כ יוכל לאפות בו"יצנן אותו ואח, ישןישןישןישןואם התנור . מלאכה באיסור צריך לנתצו שהרי נעשה גמר חדשחדשחדשחדשאם התנור , הסיק תנור בעצי אשירה, אלא במשנה להלן מבואראלא במשנה להלן מבואראלא במשנה להלן מבואראלא במשנה להלן מבואר

דיון לעבודת שאין פ ןןןןו רבנו רבנו רבנו רבנאמרו לאמרו לאמרו לאמרו ל. יוליך דמי הנאה לים המלח ובזה יתיר את הפת אאאא""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר. כולם אסורות בהנאה, נתערבה פת זו בככרות אחרות. אסורה בהנאה, פת
א המבואר "ר, האוסר בזה וזה גורם, ז"ז ופרה שפיטם בע"הברייתות לגבי שדה שזיבלו בע' כ ב"א(. הנאה לים המלח עד שיוליך, א זה וזה גורם אסור"מבואר שלר. כוכבים

שהכוונה  שהרי אם נאמרשהרי אם נאמרשהרי אם נאמרשהרי אם נאמר, צריך לומר שהכוונה לרבנן המקילים בשאור של חולין ותרומה שנפלו, זה וזה גורם מותר ורבנן שאמרוורבנן שאמרוורבנן שאמרוורבנן שאמרו )עתה בדין פת שנאפתה באיסור והיתר
כ אין ראיה "א, ז מחמירים"אבל בע, שיתכן שרבנן הקלו בזה וזה גורם דווקא בשאר איסורים, ''''דוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמ. א"הרי הם מחמירים יותר מר, אפיית פת בעצים של איסורלרבנן ב

שאמר רבי יוסי לרבנן אני סובר שזה , והביאורוהביאורוהביאורוהביאור, באמת החולקים הם רבנן ורבי יוסיש ''''לכן נוקטת הגמלכן נוקטת הגמלכן נוקטת הגמלכן נוקטת הגמ. א"ז תלוי ברבנן ור"ופיטם פרה בע ,ז"הברייתות של שדה שזיבל בע' שב
תודו שהגדרת הנשירה היא זבל ולשיטתכם צריך להיות אסור , אתם שסוברים זה וזה גורם אסור אולםאולםאולםאולם', כ וניתן לזרוע בימות החמה ירקות תחת אשירה וכו"וזה גורם מותר א

  . סברו כאמור שמה שמשביח הזבל מפסיד הצלורבנן . בימות הגשמים אף ירקות
  .שזה וזה גורם מותר, ז"לרב עמרם ששאלו לגבי גינה שזיבלו אותה בזבל של ע וכך פסק רב יוסףוכך פסק רב יוסףוכך פסק רב יוסףוכך פסק רב יוסף. מותר, שהלכה כדברי רבי יוסי שזה וזה גורם אמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואל

. אסורה בהנאה, אם אפה פתאם אפה פתאם אפה פתאם אפה פת. כ יוכל לאפות בו"יצנן אותו ואח, ישןישןישןישןואם התנור . מלאכה באיסור צריך לנתצו שהרי נעשה גמר חדשחדשחדשחדשאם התנור , הסיק תנור בעצי אשירההסיק תנור בעצי אשירההסיק תנור בעצי אשירההסיק תנור בעצי אשירה
   . דיון לעבודת כוכביםשאין פ ןןןןו רבנו רבנו רבנו רבנאמרו לאמרו לאמרו לאמרו ל. יוליך דמי הנאה לים המלח ובזה יתיר את הפת אאאא""""לדעת רלדעת רלדעת רלדעת ר. כולם אסורות בהנאה, בככרות אחרות נתערבה פת זונתערבה פת זונתערבה פת זונתערבה פת זו

, אותו בגד בבגדים אחרים אם נתערבאם נתערבאם נתערבאם נתערב. אסור הבגד בהנאה, אם ארג בו בגדאם ארג בו בגדאם ארג בו בגדאם ארג בו בגד. אסור אותו חלק בהנאה, חתיכת קטנה המשמשת לאריגה של אשירהשל אשירהשל אשירהשל אשירה    ץץץץאם נטל מעאם נטל מעאם נטל מעאם נטל מע, הדרך על זו
  .ז"אין פדיון לע ולרבנןולרבנןולרבנןולרבנן. יוליך הנאה לים המלח אאאא""""לרלרלרלר. כולם אסורים

החידוש בעצים החידוש בעצים החידוש בעצים החידוש בעצים . אפיית הפת הם נשרפיםבשונה מעצים הנשרפים בתנור שבזמן , שהיה צד שמודה לרבנן משום שנמצא האיסור בעין, החידוש בכלי המשמש לאריגההחידוש בכלי המשמש לאריגההחידוש בכלי המשמש לאריגההחידוש בכלי המשמש לאריגה
  .א"לדעת רבנן שלמרות שנשרפים העצים לא מועיל להשליך הנאה לים המלח כר, הנשרפיםהנשרפיםהנשרפיםהנשרפים

  .שאמר זאת רב חסדא שאמר אבא בר רב חסדא בשם זעירי אאאא""""ויויויוי. א"הלכה כר, י בשם רב חסדא בשם זעיריי בשם רב חסדא בשם זעיריי בשם רב חסדא בשם זעיריי בשם רב חסדא בשם זעיריאמר רבי חייא בנו של רבה בר נחמנאמר רבי חייא בנו של רבה בר נחמנאמר רבי חייא בנו של רבה בר נחמנאמר רבי חייא בנו של רבה בר נחמנ
אבל חבית יין נסך שהתערבה בשאר , זה באופן שהאיסור לא בעין כעצי אשירה בפת, א להוליך הנאה לים המלח בהתערב האיסור"ההיתר של ר לדעת רב אדא בר אהבהלדעת רב אדא בר אהבהלדעת רב אדא בר אהבהלדעת רב אדא בר אהבה

  .בשאר חביות במעשה שבא לפניו שהתערבה חבית יין נסך וכך פסק רב חסדאוכך פסק רב חסדאוכך פסק רב חסדאוכך פסק רב חסדא. אף בחביות אמר את ההיתר, ולדעת רב חסדאולדעת רב חסדאולדעת רב חסדאולדעת רב חסדא. חביות כולם אסורות בהנאה
  . אבל אם עשה לצורכו מתיר את העץ, אסור, וכל דבר שעשה בעץ ליופי העץ. אם גוי נטל ענפים יבשים לצורכו, ביטול עץ אשירהביטול עץ אשירהביטול עץ אשירהביטול עץ אשירה

שהעיקר אסור אבל הנשורת , ד מותרים"יתא שמסייעת למברי ''''גמגמגמגמומביאה הומביאה הומביאה הומביאה ה. האם מותרים או לא נחלקו רב הונא וחייא בר רבנחלקו רב הונא וחייא בר רבנחלקו רב הונא וחייא בר רבנחלקו רב הונא וחייא בר רב, אם פיסל והוריד ענפים כדי ליפות את העץ
  .מותרת

צריך , וכך הטבע נשברה בדרך הגדילהנשברה בדרך הגדילהנשברה בדרך הגדילהנשברה בדרך הגדילהאבל אם , לא צריך לבטל שהרי הגוי מתייאש ממנה ולדעת שמואלולדעת שמואלולדעת שמואלולדעת שמואל. צריך לבטל כל חלק וחלק לדעת רבלדעת רבלדעת רבלדעת רב, עבודה זרה שנשברה מאליהעבודה זרה שנשברה מאליהעבודה זרה שנשברה מאליהעבודה זרה שנשברה מאליה
שלכולם שברי  אואואואו. ונחלקו בשברים של השברים האם מותר או אסור, ע עובדים לשברים"שלכו ',',',',דוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמ. לקו אם עובדים לשברים או לאביארו במחלוקת שנח. לבטלה

אם , דעת שמואלדעת שמואלדעת שמואלדעת שמואלולולולול. אין כאן ביטול, היות וניתן לחבר בצורה פשוטה רב סבררב סבררב סבררב סבר, י הדיוט"ז שעשויה חוליות וניתן לחבר ע"והנושא שנחלקו בו לגבי ע, ז מותרים"השברים של הע
  .לא נשברה בצורתה הטבעית הגוי מתייאש ולא משנה אם ניתן לחבר בצורה פשוטה

   
 ".".".".כל הצלמיםכל הצלמיםכל הצלמיםכל הצלמים""""הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק 

  



כ מקמי דוד היו משוררים "אולם מה היו שרים אינו חיוב מן התורה וא. יתברך' הוא חיוב תורה להלל לד ,עיקר השירש) שצד המצו(ח "מבואר במנ
לו קודם לתקנת כ מה התפל"חיוב תפילה הוא מהתורה וא, ם ועוד"כצחות לשונם כמו תפילה שתיקנו לשונה אנשי כנסת הגדולה ולדעת הרמב

אלא החיוב הוא מהתורה אולם נוסח החיוב אינו מן התורה ומתקנת אנשי כנסת הגדולה החיוב הוא כתקנתם אולם קודם לכן . אנשי כנסת הגדולה
  . 'ושמצוה מן התורה היא אולם הנוסח תיקנו יותר מאוחר שמשה תיקו ברכת הזן וכוכן לגבי ברכת המזון מצאנו . כל אחד התפלל כפי השגתו

, לא(ה "בר' מדוע אמרו בגמ. אם יסודו של המנחת חינוך הוא שאין חיוב לשורר שיר מסויים אלא עיקר החיוב להודות ולהלל, ובאמת צריך להבין
ד שלא יאמרו שירה "למ(. שלא היו מקבלים את העדים מן המנחה ולמעלה כיון שיש חשש שיתקלקלו בשיר ולא יאמרו את השיר הנכון, ועוד) א

הרי העיקר להודות ולהלל ומה אכפת לן ) םקשה מה אכפת לן איזה שיר אומרי. ט"ד שיאמרו שיר של חול במקום שיר של יו"אולם למ. ניחא, כלל
  . שלאחר התקנה כבר נקבע מה ישוררו ולא יכולים לשנות ל "שצ פשוטהאולם הדבר . אם יאמרו שיר אחר

. צ לא עיכב"נקט ששיר של בוקר מעכב מהו ושיר של אחה) א, לא י"וכן בפנ ב, לה "במסכת ר הובא ביום תרועה' קלח' סי(ם אלשיך "אולם במהר
כמנחת הבקר "מה שייך לחלק בין תמיד של שחר לתמיד של בין הערביים שנייהם נלמדו מאותו פסוק ) ה לא"ר(י "אולם תמהה על דבריו הפנ

כ מהו נתקללו לוים בשיר מה אכפת לך "כ שנייהם אינם מעכבים א"וע, ינו מעכבשאחד מעכב וזולתו א רואם שנייהם דאורייתא אין לומ" וכנסכו
   . איזה שיר יאמרו העיקר שישוררו לפי המלך

היום יום שני ", "היום ראשון בשבת"וצריך לומר בכל יום , ן בעשרת הדברות יש מצוות עשה של זכירת השבת"דברי הרמבשלפי  – וצריך לצייןוצריך לצייןוצריך לצייןוצריך לציין
א להפסיד מצווה כדי ל, "'וכו היום יום"כור לומר באותו יום צריכים לז, א"ים במועדים שיר של יום כמנהג הגרולכן לאומר. וכן על זה הדרך" בשבת

  . זו
        ".".".".זה וזה גורםזה וזה גורםזה וזה גורםזה וזה גורם""""יסוד הדין יסוד הדין יסוד הדין יסוד הדין 

אולם . שלא נהנה מהאשירה שהרי מעוניין בשמש והאשירה מפריע לו, לדעת רבנן מותר לזרוע ירקות תחת האשירה בימות הגשמים, מבואר
ירקות בחורף משום שנשירת העלים מועילה לו לדעת רבי יוסי אסור לזרוע . ל על הירקות אסור לזרוע שםבימות החמה שמעוניין שהאשירה תצ

  . לזבל את הירקות
לדעת רבי , השני מותרדברים האחד אסור ו' היינו דבר שיש בו תועלת מב, האם זה וזה גורם מותר או אסור, במחלקות רבי יוסי ורבנן' מבארת הגמ

ומכאן דנו  .ואילו לרבנן זה וזה גורם מותר. יאסרו, דך הזבל הוא אסורת ומאיולכן הירקות שגדלים מחמת הקרקע המותר, יוסי זה וזה גורם אסור
  .ז"ואם יש חילוק בין שאר איסורים לאיסור ע', ומיהם הרבנן שלמדנו שזה וזה גורם מותר וכו, בארוכה מה סבר רבי יוסי ומה סברו רבנן

היה מקום לדון בדבר , רוב ומיעוטאם היה נידון של , ש כאן דבר איסורהרי י, "זה וזה גורם מותר"מה הסברא לומר , ובאמת צריך להשכיל ביותר
שכלל לא דנו כאן בתורת ' שוב וכובנוסף יש כאן דבר ח, אולם אין זה הנידון של ביטול כיון שכלל לא ברור שיש כאן רוב ומיעוט, שיתבטל האיסור

' אמרה הגמ, ואמנם לגבי תנור שהוסק באשירה. )ן בשלהי הדברים"ובאמת עיין בדברי הר( כ מדוע להתיר הרי בכל דבר ודבר יש בו איסור"וא, רוב
  .אבל עדיין צריך להשכיל שהרי לא חילקו בין האיסורים, שיותר קל משום שאין האיסור בעין

אין לומר שנגחה בעודה מעוברת , על איזה אופן מדובר' דנה הגמ, שוולדה מותרקודם שנגמר דינה שילדה פרה לגבי  ,ב פא"על זו הדרך למדנו בב
שבודאי הוולד מותר שהרי , לדהואין לומר שלאחר הנגיחה התעברה וי". היא וולדה נגחו"שהיא וולדה אסורים לגבי מזבח כיון ש, שהרי אמר רבא

  . אין סיבה לאסור את הוולד, ד זה וזה גורם מותר"שהרי למ, ואין לומר שעיברה לאחר שנגמר הדין, לא היה בנגיחה ולא בגמר דין
) אלא ה"דשם (' כפי שציינו תוס, הרי בוולד טמון אף כח האב, אם הפרה התעברה לאחר הנגיחה, אסור או מותר" זה וזה גורם"מה הביאור 
למרות שיש כאן כח האב אבל היות והפרה הנוגחת נמצאת לפנינו והיוצא ממנה , ד זה וזה גורם אסור"לפיכך למ, ד חוששים לזרע אב"שמדובר למ

והדבר צריך תלמוד הרי אף אם יש כאן סיבת האב שהוא לא עשה , ד מותר אין התייחסות לסיבת האיסור"אלא למ, צריך להיות אסור כדינה
  .ומדוע נקל מחמת סיבת האב, הרי טמון כאן כח האם שהוא גורם איסור" איסור הנאה"אבל כאשר אתינן עלה מצד  ,מאומה

דברים שגורמים האחד מצד ההיתר ' שיש בשל קיליפי ערלה לגבי איסורי הנאה ) כז(בפסחים ' גמז וב"המשך לגבי איסור עבסוגיא דומה דנו ב
האם זה סיבה לאסור את , האיסור והוא נהנה מן האיסור עתה חום התנור הגיע מחמת, אדם חימם את התנור בדבר איסור, והשני מצד האיסור

יש פתרון להוציא את האיסור , כ הוא חימם את התנור"היינו חומרת התנור כבר מוכנה לשימוש ועתה בסה, בתנור ישן' אומרת הגמ. התנור
  . י יחמם את התנור אין זכרון למעשה איסור"עתה שיניח עצים מותרים וע. שיקרר אותו, מהתנור

שדבר זה תלוי  )לפנינו בשינוי קט. שם( 'בפשטות אמרה הגמ. אולם כאשר בתנור זה אפה פת). בתנור ישן(ד כאן דנו בנוגע לתנור עצמו ע
מבואר כיון שעצי ערלה איסורם בטל וקודש ' ובגמ, מלבד פת שנאפתה בתנור של עצי קודש(דעת רבנן שהפת מותרת . במחלוקת רבנן ורבי יהודה

ואילו לדעת רבי יהודה הפת אסורה . היינו אין ההנאה מעצי האיסור מוגדרת שעוברת היא לפת, צים בפתכיון שאין שבח ע) אפילו באלף לא בטיל
  .    כיון ששבח עצים בפת

כ בתוך הפת אין איסור אלא "שהרי בסה. נראה שנחלקו הראשונים האם האיסור הוא דרבנן או מהתורה, בענין טעם האיסור בשבח עצים בפת
ברבינו דוד ' עי. נהנה הוא מן החימום של האיסור, אלא באוויר התנור, רי לא הכניס בתוך הפת את הערלה או הכלאיםלכל היותר ריח איסור דה

. ע דין דרבנן"כתב שלכו) 'אות ז' ט' ערלה סי(א "ן ושאר הראשונים דבחזו"אולם אף באחרונים נחלקו בהבנת דברי הר. א ועוד"הרשב' ובתוס
  . ן והראשונים דהוי דאורייתא"הבין בדעת הר) ה"ג פכ"י ש"שע( ש"ומאידך בגרש. וראיותיו עימו

שהוא הראשון , צריך לחמם אותו חימום אחרון, כדי לחנוך את התנור ולעשות אותו ראוי לשימוש, בתנור חדשמאידך  ????""""זה וזה גורםזה וזה גורםזה וזה גורםזה וזה גורם""""מהו מהו מהו מהו 
סיימו , האיסור הכינו את התנור לשימוש וצירפו אותוכאן לא יעזור שיקררו את התנור שהרי עצי , י איסור"וחימום זה כאמור נעשה ע, למלאכתו

כיון שיש בו חלק , א שסבר שתנור חדש דינו לנתיצה"הביאור בדעת ר. אמר רבי אליעזר שיותץ תנור זה) למסקנה(ולכן . את גמר חומרת התנור
, כ נחמם את התנור בעצי היתר"התנור ואחהיינו אף ואמנם שיש אפשרות לקרר את , מחלקי האיסור מבואר בדבריו שסבר שזה וזה גורם אסור

אפילו שעתה נחמם את התנור בעצי , י עצי איסור"שהרי באותה פת שתאפה בתנור שנגמרה מלאכת עשייתו ע" בזה וזה גורם"מ נדון עתה "מ
א זה וזה גורם "תנור סובר רי נוצר ה"ויש את עצי האיסור שע, י"מקורה הגיע מעצי היתר שעתה חומם התנור ע, אולם בתוך תוכה של הפת, היתר
  . אסור

אולם דברים שיעשו בתנור זה אין בהם , י עצי איסור"שמעתה אמנם יש תנור שנעשה ראוי למלאכתו ע, סוברים הם. שיוצן, אולם רבנן חלקו וסברו
  .חלק של איסור שהרי בהמשך יסיקו את התנור בדברים של היתר

ומבואר בדבריו שדין זה הוא ביטול ) ר"מדפה ב, כא(לפנינו ן "בר' עי? היכן נעלם האיסור, ה הסבראמ, כנזכר הם דעת רבנן, המתירים זה וזה גורם
שהרי . בתערובת של זה וזה גורם, כעין זה. כל דבר איסור שנתערב בשני חלקים של היתר מהתורה דינו שבטל ברוב והתערובת מותרת, ברוב

אולם כיון . בתוך הפת מורכבות עצי האיסור שיצרו את התנור ועצי ההיתר שאפו את הפת, איסור י עצי"בפת שנאפתה בתנור שנעשה ונגמר ע
  .ן הנוגע לעניינינו"כ פחות או יותר דברי הר"ע. מתבטל האיסור, שההיתר בא מגרמת האיסור

צריך שהוא יעמוד בפני עצמו , אסור דבר מהשכדי שאיסור י, ביאר) 'ו' ת בסי"בשו(האבני מילואים . ן נאמרו כמה וכמה ביאורים"בבאור דברי הר
בסוגיא אצלנו עצי האיסור ' כדוג" שאינו פעיל"כעין זה אף באיסור . ממילא כאשר איסור בטל ברוב של היתר אין הוא אוסר כי הוא התבטל. ויאסור

בזמן שהאיסור לא עומד במקומו אינו  לכן, אולם אינם עתה אופים את הפת והעצים שבפועל אופים את הפת אלו עצי היתר, שיצרו את התנור
  .אוסר

כדי . ביאר שמצב כל דבר הראוי לשימוש בעולם העשיה פשטות הדבר שהוא מותר בהנאה ובשימוש) ה"ג פכ"י ש"שע(י לפי דרכו "ש בשע"הגרש
היה אולם צריך חידוש או איסור שהתורה חידשה מחמת חוק או משפט וכל הסבר שלא י. ליצור מצב שיהיה דבר אסור צריך לחדש בו דבר מה

ממילא כל עוד אין סיבה חיובית לגרום איסור זה עצמו מספיק להתיר את הדבר ולא צריך . התחדשות כדי לאסור אחד מהדברים הנמצאים בעולם
אר כל עוד אין אולם כפי שהתב, י עצי איסור"כ אף שאמנם יש בפת איזהו ריח קלוש של איסור שהתנור נגמרה מלאכתו ע"סיבה חיובית להיתר א

  .כ רק איסור העומד בפני עצמו גורם לאיסור"סיבה לאיסור זה עצמו סיבה גמורה להיתר א
עולה מדבריהם שכדי שהתורה תאסור דבר צריך שיהיה האיסור גורם את הדבר ואם מעורב בגורם אף ) ה הקדש"ד ב, כזפסחים (' אולם בתוס

ברבינו דוד שחילק אם יש טעם של איסור או אין בו ממשות ' ועי. (ובהכי לא אסרה תורה "איסור והיתר"היתר לא האיסור גרם את הטעם אלא 
  .)  י עצי איסור"כענין תנור שנגמרה מלאכתו ע


