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  .ע חייב" לכו-ל באיסור תורה "ר דנח"פס. 1

דינו כמו ', לפי תוס. )י סותר את עצמו"רש (ל"ר דנח"דינו כמו פס, י" לפי רש-ר דלא איכפת ליה "פס. 2

  .ח"י' שכ סעי' ל ס"וכן הכריע בביה, ל"ר דלנח"פס

  .שכ שאסור מדרבנן' לדינא פסק מרן בס. מותר, לפי הערוך.  אסור מדרבנן', לפי התוס-ל "ר דלנח"פס. 3

ולכן ספק , ב הוי ספק בלבד"לפי המשנ. חשיב כמו אינו מתכוון) ג, ז"שט' ס(ז " לפי הט-ר "ספק פס. 4

  .א לחומרא" הוי סד-ר באיסור תורה "פס

. שיד'  בסיהזדין א נחלקו ב"מקובל לפרש שמרן והרמ. ד נקט לקולא" תרוה-ר באיסור דרבנן "פס. 5

א "א פסק לחומרא וכן דעת המג"הרמ). עיין לוית חן אות לט(ח ועוד "מרן פסק לקולא ובעקבותיו הפר

  .ר דניחא ליה"האמור לעיל מתייחס לפס ).א"גרע, א"גר, אליהו רבה(ודעת רוב האחרונים 

א שבאיסור דרבנן "מכאן למד המגו. לגבי מיעוט ענבים(התירו '  התוס-ל באיסור דרבנן "ר דלנח"פס. 6

  ).ל אסור"ר דנח"אבל בפס, ל מותר"ר דלנח"רק בפס

.  והטור התיר, אסר לסגור את התיבהת"סה. שאלה זו נדונה בהרחבה לגבי סגירת תיבה שיש בה זבובים

.  ר באיסור דרבנן"כיון שזבובים אין במינן ניצוד והוי פס, ר"י שהטור מתיר למרות שזה פס"ביאר הב

  .ת שאוסר"הלחומרא כדעת סי לדינא "למסקנה נוטה הב, לאב

יש שתירצו . ר באיסור דרבנן"שיד להתיר פס' ע ס"פסק זה עומד בניגוד לפסק מרן בשו, לכאורה

  .ר באיסור דרבנן" פסהמתירהלשיטתו , ע"ת מהשו"הסשמשום כך השמיט מרן את דינו של 

אבל עדיין יש לדון האם סגירת התיבה היא .  שאסור לסגור את התיבה, שטז לחומרא' א פסק בס"הרמ

ר "ג ביאר שאם יש לחם ושאר אוכלין בתיבה הוי פס"ל בשם הפמ"בביה. ל"ר דלנח"ל או פס"ר דנח"פס

ז "על הטג יש יותר סברה לסמוך "ל שכה"ולכן סובר הביה, כיון שהזבובים יטנפו את האוכלים, ל"דלנח

  ).שהתיר לסגור את התיבה אם יש ספק זבובים(

ל באיסור "ר דלנח"ג טיט כיון שזה פס"ב בשם הבית מאיר להטיל מים ע"שכא אות נז התיר המשנ' בס

, ג"פמ( אסור - " ליהלא איכפתאם " אבל "אם לא ניחא ליה"אולם יש אחרונים שהתירו רק . דרבנן

  ).א"שביתת השבת וחזו

–  עיין ) מפני שכל מקלקל אסור אך ורק מדרבנן(ל באיסור דרבנן "ר דלנח"הוא פסר של מקלקל "פס

  .ג קרקע הבית"וראייתו מאיסור גרירת כלים גדולים ע, "לכתחילה אין כדאי" י ז"של' צ סי"שעה
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 כולל שבת
כגון נעילת תיבה גדולה על זבובים שאין במינם (שטז אות יח ' צ סי"  עיין שעה-ר בתרי דרבנן  "פס. 7

  . שלז אות ב' צ סי"וכן עיין שעה. )ניצוד
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