
 

 

 

 

 

  בעצי איסור תנור שהסיקו

, חדש יותץ 2)האסורים בהנאה(, או בקשין של כלאי הכרם 1שהסיקו בקליפי ערלה )חרס(תנור  תנו רבנן:)כ"ו ב'( 
 .)שלא יאפה בו פת בהיסק זה(, יוצן 3. ישן(שהרי על ידי היסק זה של ערלה נגמר ומתקיים כולו)

כמים וח( 2). (5תדהיינו, שבח עצי האיסור שרוי בפ)רבי אומר: הפת אסורה  (1), 4אפה בו את הפת( הברייתא:)המשך 
 .6אומרים: הפת מותרת

 .7בישלה על גבי גחלים, דברי הכל מותר( הברייתא:)המשך 

 בין חדש ובין ישן יוצן?!  תניא:והא  )ומקשה(

. (אסור בהנאה וא,דבר שאיסור והיתר גרמו לו שיבשמעינן ליה זה וזה גורם אסור, ד)לא קשיא, הא רבי אליעזר  )ומתרץ(
 ?הי רבי אליעזר .הא רבנן

הסיק בהן את  .אסורין בהנאה ,עצים (מן האשירה) : נטל הימנהדתנןרבי אליעזר דעצי אשירה. ( ומסיק) )כ"ז א'(
ואחרות  ,ה. נתערבה באחרותאסורין בהנא ,יוצן. אפה בו את הפת , ישן(אסור דזה וזה גורם,) יותץ התנור, חדש

 . (דמי עצים) כולן אסורין בהנאה. רבי אליעזר אומר: יוליך הנאה לים המלח ,באחרות

 : וכן היה רבי אליעזר אוסר בכל איסורין שבתורה. תניאו

  , רבי היינו רבי אליעזר.8זה וזה גורם אסור)לרבי( אמר אביי: אם תמצא לומר  (1)

 )שאסר רבי בפת(, והכא (, והברייתא הסוברת חדש יותץ, כרבי אליעזר)לדעת רבימותר  זה וזה גורםואם תמצי לומר 
. כי פליגי 10אסירי )של חרס שְצָרָפן בעצי אשירה(לוחיות , הני קערות וכוסות וצ9משום דיש שבח עצים בפת הוא

)שאין הגוף נהנה מהם עד שיבוא גורם שני, בתנור וקדירה  אסור( זה וזה גורםאליעזר שאמר  בי)רבי שלא אסר אלא בפת, ור

 מותר, שרי.  זה וזה גורם למאן דאמראסור, אסור.  זה וזה גורם למאן דאמר. והוא של היתר(

                                                
 . שאף הם בכלל פרי, ואסורים משום ערלה . 1
 . ובכלאי הכרם הכל אסור, שלא כתוב בהם "פרי" . 2
 שאין היסק זה מועיל לו, אלא שאופה בו פת. . 3
בתנור, היה דולק האור ואופהו, שהיה נהנה מן האיסור בשעה בהיסק זה, ולקמן מוקי לה כשאבוקה כנגדו, שכל שעה שהייתה פת  . 4

 רש"י.שהאיסור בעין. 
 ר"ח. וכשנהנה מהפת, כאילו נהנה מהעצים עצמם שהם איסורי הנאה.  . 5
 י."שר והכי אמרינן בשמעתין.חדש יותץ, אלא יוצן, דלית להו נמי  ה"אין שבח עצים בפת ממש. וה דסברי . 6
ה, דלא תימא אכתי איסורא וגחלים איצטריכא לי .כבר כלה ובטל ,, ואפילו לרבי, דכי איתהני פת מאיסורדברי הכל הפת מותרת . 7

 . רש"י.וכל שכן בתנור גרוף ואין אבוקה כנגדו. בעיניה
 .הכי נמי אסר בתנור, ואף על פי שאין עצמו נאכל, דאית ליה זה וזה גורם אסור ,דכי היכי דאסר רבי בפת . 8
 ונמצא כשאוכלה, גופו הוא הנהנה מן האיסור בגורם אחד. אבל בתנור חדש וציננו מתיר. בגוף הפת, . 9

ולא דמו לתנור,  .אפילו לרבי, דהא יש שבח עצים בהן והנאתן בלא גורם שני הוא, ועל ידי גורם ראשון הוא משתמש בהן הנאת גופו . 10
 . רש"י.דלא מטיא הנאה לגוף מיניה עד דאיכא גורם שני
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אסורה, דהא  )שצרפה כשהיא חדשה בעצי איסור(מותר, קדירה  זה וזה גורם למאן דאמראפילו  ,איכא דאמרי
  .11אקבלה בישולא מקמי דניתן עצים דהיתר

מר אמר שמואל, ורבי חייא בר אשי א בישלה על גבי גחלים, דברי הכל הפת מותרת. רב יהודה)שנינו בברייתא( 
 . וחד אמר:)לרבי(אסורין  )בוערות(. אבל גחלים לוחשות )כבויות(מות יוחנן: חד אמר: לא שנו אלא גחלים עומ רבי

 אפילו גחלים לוחשות נמי מותרין.

אפילו לוחשות  למאן דאמרלוחשות אסורין, משום דיש שבח עצים בפת. אלא  למאן דאמרבשלמא  )ומקשה(
 עצים בפת לרבי, היכי משכחת ליה? מותרות, פת דאסר דיש שבח

 . 12קה כנגדופפא: כשאבו מר רבא

 )שנאסרים בהנאה(מכלל דרבנן דפליגי עליה, שרו אפילו כשאבוקה כנגדו?! אלא עצים דאיסורא  )ומקשה( )כ"ז ב'(
  היכי משכחת להו?!לרבנן 

 .13אמי בר חמא: בשרשיפא מר רביא

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא: תנור שהסיקו בעצי הקדש, ואפה בו הפת, לרבנן דשרו בקמייתא 
 , מאי? אפתה הפת בערלה או כלאי הכרם, משום שאין שבח עצים בפת()כשנ

 סורה.אמר ליה: הפת א

. )לכן אינה חמורה משכלה ונבער האיסור(ומה בין זו לערלה? אמר רבא: הכי השתא, ערלה בטילה במאתיים  )ומקשה(
 הקדש, אפילו באלף לא בטיל. 

 שיטות הראשונים

וכן פסק  .(מ"ט א')והכי אסיקנא בפרק כל הצלמים  ,והלכתא זה וזה גורם מותר כרבנן והרא"שהרי"ף כתבו : זה וזה גורם
 .15השו"עוכן פסק . 14והוי ליה זה וזה גורם ושרי ,יתיראהילכך חדש יוצן ומסיקין אותו בעצים דה, הרא"שוכתב . הרמב"ם

, דהא הוא כאילו האיסור בפת משום דיש שבח עצים ,דאמר אסורה כרבי ,שרא"ו ם,", רמבףרי" סקופ: אפה בו את הפת
 .16השו"עוכן פסק  .מעורב בו

 דלא אמרינן יש שבח עצים בפת אלא בדבר האסור  במרדכי: בפת בדבר שאינו אסור בהנאה שבח עציםאי אמרינן 

                                                
  . רש"י.אבל תנור אין נותנין בו פת אלא לאחר היסקה של גורם היתר .כא הנאת תשמיש שמשתמש בה בלא גורם אחרואי . 11
 . רש"י.כנגד הפת מבעיר העצים בפי התנור . 12
כסא לישב עליו, או להדום רגליו, דהנאתן כשהן בעין, ועל ידי ממש. אבל הנאת היסק, אין הנאתו אלא לאחר ביעורו או בשעת  . 13

 ביעורו.
יש לומר דהתם דין הוא שלא יהנה לכתחלה  ,כדמוכח בפרק כל הצלמים )מ"ח ב'( ,ואף על גב דלכתחלה אסור לעשות זה וזה גורם . 14

ינן יותץ נמצא התנור מופסד והוי ואי אמר ,אלא שהתנור נגמר בעצי איסור ,ל הכא התנור אינו האיסור בעצמואב ,מן האיסור עצמו
 ראשון(.)פסחים ז א ברי"ף, דיבור  ין( והר"ןפסחים כ"ו ב', ד"ה בתוספות )וכן כתבו  ש."אר .דיעבדכ

 . (כד-הל' מאכלות אסורות טז,כב)ם "רמב. (סי' ב)ש "רא. (ז א בדפיו)ף "רי –ד קמב,ד. מקורות "יו . 15
 . (הל' מאכלות אסורות טז,כב)ם "רמב. (סי' ב)ש "רא. (ז א בדפיו)ף "רי –ד קמב,ד. מקורות "יו . 16
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 .17הרמ"אוכן פסק  .תוספותכן כתבו ו .הפת מותר ,ורים בהנאהאבל אם אפה פת אצל עצי תרומה שאינן אס ;בהנאה

 י"רשדעת הלכה כרבי אליעזר, דיוליך הנאה לים המלח. ש (ט ב'"מ) דה זרהבועמבואר במסכת  :הנאה לים המלחוליך י
אה שכן נר א"ריטבוכתב . 18פירושו, אף הפת מותרת, אפילו בלא נתערבהולפי שיוליך הנאת עצים שאפה בהן את הפת. 

שאין האיסור  ,שרי רבי אליעזר אלא לאחר שנתערבה, דלא א"ש, וריטב"ן, רא"י, רמב"רודעת . רבינו חננאלמפירוש 
 .20ע"השופסק כן ו .19אין לו פדיון ,רי איסורו ידועשה ,אבל כל זמן שלא נתערב .ידוע ומפורסם

ה גורם מותר, קדירה אסורה, דהא קיבלה בישולא לאיכא דאמרי, גם למ"ד זה וז: ע"י איסור הנאה שנעשתהקדירה 
ְקָערֹות ְוכֹוסֹות ּוְקֵדרֹות " רמב"םה. וכן כתב ורא"ש רי"ףפסקו וכן ואסור כמו כוסות וקערות. מקמי דניתן עצים דהיתרא. 

י ָעְרָלה  ְקִלּפֵ ָלן ַהּיֹוֵצר ּבִ ְ ּ ש  ּבִ ֶׁ ס. -ּוְצלֹוִחּיֹות ש  רֶׁ ה אֹוָתן חֶׁ ֲהָנָיה ָעש ָ ָבר ָהָאסּור ּבַ ֲהֵרי ּדָ ֶׁ ֲהָנָיה, ש  וכן פסק  21"ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין ּבַ
 .22השו"ע

פת דאסור )ו ומוכחא סוגיין דאפילו בלוחשות מותר הר"ןוכתב . ("ז א'כשמואל ור' יוחנן )ד תאגופל :גחלים ל גביעבישלה 

, , רז"היאתרי"ץ גודעת  .וראב"ד רמב"ם ווכן פסק .23ףהרי"ולפיכך הביאה סתם  ,(בשאבוקה כנגדו, דיש שבח עצים בפת לרבי
 .כרי"ף ורמב"םפסק  24והשו"עלחומרא, שלוחשות אסור, ורק עוממות מותר.  רא"שו

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות עבודה זרה, סי' קמב(

ֲהָנָאה. ִהּסִ   .ד ּה ֵעִצים, ֲאסּוִרים ּבַ ּנָ ר. וְ ָנַטל ִמּמֶׁ ּתֵ ֲעֵצי הֶׁ ְך ַיֵחם אֹותֹו ּבַ ן ְוַאַחר ּכָ ן, ֻיּצַ ָ ין ָיש  ין ָחָדש  ּבֵ ּנּור, ּבֵ ת ַהּתַ ם אֶׁ הֶׁ ִאם יק ּבָ
ת  ת ַהּפַ נֹו ְוָאָפה ּבֹו אֶׁ ְגּדוֹ בְּ )לֹא ִצּנְ נֶׁ ָהֲאבּוָקה ּכְ ֶׁ ת )ב''י(  (עֹוד ש  ּפַ ַבח ֲעֵצי ִאּסּור ּבַ ֶׁ ֵיש  ש  ֲהָנָאה, ּדְ ה ָאסּור ּבַ ִנְתָעְרָבה  .)טּור(ֲהֵרי זֶׁ

רֹות ּכָ ל ַהּכִ ָאר ּכָ ְ ַלח, ּוש  ת ְלַים ַהּמֶׁ ֵמי אֹוָתּה ַהּפַ ֲאֵחרֹות, יֹוִליְך ּדְ ל אֹו ָאָפה  ּבַ ֵ ּ ש  ְך ּבִ , ְוַאַחר ּכָ ל ָהֵאש  ת ּכָ ַרף אֶׁ ִרים. ּגָ ֻמּתָ
ֲהֵרי ֲעֵצי ָהִאסּור ֶׁ ר, ש  ה ֻמּתָ ּנּור, ֲהֵרי זֶׁ ל ּתַ ֶׁ ֻחּמֹו ש  ם.  ּבְ ֶׁ  הגה:ָהְלכּו ָלהֶׁ ָדָבר ש  ַפת ַהְינּו ּבְ ַבח ֵעִצים ּבְ ֶׁ ָאְמִריַנן ֵיש  ש  ֲהָנָאהָהא ּדְ  ,ָאסּור ּבַ

ק ַהש ּ  רֶׁ ַכי ּפֶׁ ר )ָמְרּדְ ְגּדֹו ֻמּתָ נֶׁ ֲאִכיָלה, ֲאִפּלּו ֲאבּוָקה ּכְ ָאסּור ּבַ ֶׁ ָבר ש  ל ּדָ ל ֵאצֶׁ ֵ ּ ש    .ֹוֵכר ְותֹוָספֹות ְועֹוד ּפֹוְסִקים(ֲאָבל ִאם ָאָפה אֹו ּבִ
ָלן   .ה ְ ּ ש  ּבִ ֶׁ ֲהָנָאה  ַהּיֹוֵצרְקָערֹות ְוכֹוסֹות ּוְקֵדרֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ש  ָבר ָהָאסּור ּבַ ֲהֵרי ּדָ ֶׁ ֲהָנָאה, ש  ֲעֵצי ֱאִליִלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרים ּבַ ּבַ

ים.  ִ ה אֹוָתם ֲחָדש  ''ם פי''ז מהָעש ָ ֹון ָהַרְמּבַ י ָעְרָלה(ל' )ַהְסִעיִפים ה' ו' ז' הּוא ְלש  ְמקֹום ְקִליּפֵ ַתב ֲעֵצי ֱאִליִלים ּבִ ר ּכָ ַהְמַחּבֵ ֶׁ  .מ''א ַרק ש 

                                                
 . (תתנג, סי' רפרק השוכז, "ע)מרדכי . (ה חדש"ו ב', ד"כ)תוספות  –ד קמב,ד. מקורות "יו . 17
 א."ריטב. הולכת הנאה לים המלחדיש להתירה ב ;אפילו ארישא קודם שנתערבה קאי ,דיוליך הנאה לים המלח דאמר רבי אליעזר . 18
דלא הקילו חכמים להתיר את הפת בלא תערובת ע"י הולכת הנאת עצים. אבל בהא נראה לי , ר"י רושונראה לי כפי :ש"הראכתב  . 19

 . וכיון שנסתלק מכאן גוף האיסור הותר הכל. שאין צריך להוליך לים המלח אלא הנאת עצים ,כדפירש רש"י
. (עבודה זרה ג,ט)ש "רא. (ה יוליך"דט א', "ז מ"ע)תוספות . (א בשם רבני צרפת"; וכן בריטבש"ראבד "הו)י "ר –ד קמב,ד. מקורות "יו . 20

 . (ה רבי אליעזר"ז א', ד"פסחים כ)א "ריטב. (א"ד בריטב"הו)ן "מבר
ִכלְ "ב"ם: ובהמשך )הל' מאכלות אסורות טז,כד( כתב הרמ . 21 י ָעְרָלה אֹו ּבְ ְקִלּפֵ ל אֹוָתּה ּבִ ֵ ּ ש  ּבִ ֶׁ ר ְקֵדָרה ש  ּתֵ ם ּוַבֲעֵצי הֶׁ רֶׁ יל  -ֵאי ַהּכֶׁ ִ ְבש  ֲהֵרי ַהּתַ

אּו ֲעֵצי ָלה ֵמֲחַמת ֲעֵצי ִאּסּור, ֲעַדִין לֹא ּבָ ְ ּ ש  ְתּבַ ּנִ ֶׁ ָעה ש  ָ ש  ּבְ ֶׁ ה ּגֹוֵרם; ש  ה ְוזֶׁ ּזֶׁ ֶׁ י ש  ר  ָאסּור, ְוַאף ַעל ּפִ ּתֵ ֲעֵצי הֶׁ ּול ּבַ ּ ש  ר, ְוִנְמָצא ִמְקָצת ַהּבִ ּתֵ ַההֶׁ
ִאּסּור  . אמנם גם בשו"ע הביאה, כדלהלן. ועיין כס"מ שנתקשה מאוד בהלכה זו ".ּוִמְקָצתֹו ּבְ

 . (גהל' מאכלות אסורות טז,כ)ם "רמב. (סי' ג)ש "רא –. מקורות הד קמב,"יו . 22
כצורתה ולא פסק בה לא כן  לו והניח הברייתא "ל נראה שנסתפקמדברי הרב אלפסי זכתב  (אמנם הרשב"א )שו"ת ח"א סי' שלב . 23

 א הביאו הרי"ף, לפי שנקט לחומרא.כתב שלכך ל והרז"הולא כן. 
א, סי' "ת ח"שו)א "שבר .(א"ד ברשב"; הויאת )הל' פסחים, עמ' רעארי"ץ ג. )הל' מאכלות אסורות טז,כד( רמב"ם -מקורות ו. ד קמב,"יו . 24

 .)סי' ב( רא"ש (.כתוב שםהשגות על המאור, )ראב"ד . , ד"ה ופת(ף"ו ב ברירז"ה ) .(שלב
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ָחִלים ָהַלְך ִאסּוָרן, ַאף   .ו ּו ּגֶׁ ֲעש  ּנַ ֶׁ יָון ש  ת ּכֵ רֶׁ ל ֲעֵצי ֱאִליִלים, ֻמּתֶׁ ֶׁ ָחִלים ש  י ּגֶׁ ּבֵ ָלּה ַעל ּגַ ְ ּ ש  ּבִ ֶׁ ת ש  ֵהן ּבֹוֲערֹות. ּפַ ֶׁ י ש   ַעל ּפִ
יל ָאסּור, ְוַאף ַעל ּפִ   .ז ִ ְבש  ר, ֲהֵרי ַהּתַ ּתֵ ֲעֵצי ֱאִליִלים ּוַבֲעֵצי הֶׁ ָלּה ּבַ ְ ּ ש  ּבִ ֶׁ ָלה ֵמֲחַמת ְקֵדָרה ש  ְ ּ ש  ְתּבַ ּנִ ֶׁ ָעה ש  ָ ש  ּבְ ֶׁ ה ּגֹוֵרם, ש  ה ָוזֶׁ ּזֶׁ ֶׁ י ש 

אּו ֲעֵצי ִאסּור. ֲעֵצי ָהִאסּור ֲעַדִין לֹא ּבָ ר ּוִמְקָצתֹו ּבְ ּתֵ ֲעֵצי הֶׁ ּול ּבַ ּ ש  ר, ְוִנְמָצא ִמְקַצת ַהּבִ   ַהֵהּתֶׁ
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