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‡�˙ ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ
:íéðéã äîë ò"åùá åøàáúð äæ óéòñá

[à]ìùëé àìù ïúåà òéðöîå áèéä ïôùôùîù éøçà çñôá åúéáá ïúåäùäì éøù äðùä úåîéá õîç ïäá åùîúùðù úåøéã÷

.çñôá ïäá ùîúùäì

:íéùåãéç éðù äæá ò"åùä åðòéîùäå

ìù äìåãâ úåîë òìá éìëäù ïôåàá á"öåéëå àñééã ìùéá åìéôàå ,íéìëá òåìáä õîçä ãöî àöîé ìáå äàøé ìá øåñéà ïéà .à

ìáå äàøé ìáã åàì ïàë ïéà ïëìå] éåöî åðéàå äàøð åðéà éìëá òåìáäù íåùî ï"áàøä íùá à"âîá øàáúð øúéää íòèå .õîç

.[àöîé1

øñàééå çñôä åéìò øáòù õîç øãâá àåä íéìëá òåìáäù ïðéøîà àìå ,åìàä íéìëá çñôä øçà ùîúùäì øúåîù ì"î÷ ãåò .á

åéìò øáòù õîç øåñéàù ì"éé÷ã íåùî íòèäå ,åîåé ïá åðéàù øåñéà éìëá ùåîéù íéøñåàù êøãë ,åîåé ïá åðéàù óà éìëá ìùáì

òåìáäù àöîðå ,ììë åñð÷ àì åéìò øáò àìù àëäå ,àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáòùë àìà åñð÷ àìå ,ñð÷ íòèî àåä çñôä

.øúéä àåä çñôä øçà éìëäî èìôðä2

ãåòá åá ùîúùäì àìù [ì"åçá çñô ìù éðéîù íåéá åà] é"àá éòéáù íåéá ìùéá íà ÷ôúñð â"îôáù [ã ÷"ñ] á"ðùîä áúëå

.åîåé ïá éìëäù3

[á].:ì óã íéçñô àøîâá àåä äæ ïéãì øå÷îäå ,íéðôáî õîçä úà òìáù ñøç éìë øéùëäì ìéòåî åðéà õåçáî ÷ñéäù ò"åùä áúë

:úëúî éìë ïåáéìá íâ íéé÷ äæ ïéã íà íé÷ñåôä å÷ìçðå

ïáìì éðäî àì ,ïåáéì êéøöîä ïôåàá øåàä é"ò äéä äæå ,íéðôáî õîçä úà òìáù úëúî éìëã áúë [ã ÷"ñ æ"î] â"îôä (à

.[øåèä íùá íâ ïë àéáäå] íéðôáî ïáìì êéøö àìà ,íéæúéð úåöåöéðù óà õåçáî

éøä ,äîöòá ùà úáùçð úðáåìî úëúîù ïåéëã ,ñøçî éðàù úëúîã øáúñîã áúë [çñù 'éñ ç"åà] øæð éðáà ú"åùá íðîà (á

àåäù úëúî ìù ñèã [âé ÷"ñ êåøàä ùåøéô æö 'éñ] äãåäé ãéä áúë ïëå .õåçáî àåä ÷ñéääùë óà òåìáä ìë úà úôøåù àéä

זה שמטעם החזו"א וכתב בבוקר. פסח בערב בכלי הדייסא את שבישל כגון יומו, בן כשהכלי אף הוא זה דין .1

בכלים. הבלוע את למכור צריך אינו חמצו המוכר

עליו שעבר שחמץ שס"ל יהודה ר' לפי אבל קנס, מצד הוא הפסח עליו שעבר חמץ של שאיסורו כר"ש דקיי"ל להא רק הוא זה דין .2

הנפלט הבלוע יהודה ר' שלפי כיון הפסח, קודם חמץ הרבה בהן שנבלע בקדירות הפסח אחר להשתמש אסור התורה, מן אסור הפסח

ד"ה ל. דף (פסחים התוס' כתבו חמץ, משהו רק בכלי נבלע [ואם יומו. בן אטו יומו בן אינו בו וגזרו הדין, מן אסור הכלי מן הפסח אחר

ומשהו]. נטל"פ שהוא כיון הפסח אחר בו לבשל שמותר דהקלו לשהינהו)

דגם לומר דן ולכן הפסח, עליו שעבר חמץ של הקנס בו וחל נאסר כבר בקדירה החמץ את שבישל שקודם באופן דאיירי בפמ"ג עיין .3

בדיעבד. אף התבשיל יאסר החמץ לבליעת מעל"ע בתוך הפסח אחר זו בקדירה יבשל אם וממילא זה, קנס בו נשאר בקדירה שנבלע לאחר
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éøáãî äéàøä úà úåçãì ïãù ù"ééòå] .òåìáä ìë úà óøåù æ"ä éðùä ãöäî ùàäùë íâ ,áèéä ïáìúî àåäù ïéòì äàøðå ÷ã

.[øåèä4

È¯Î�‰Ó ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ‰�˜

,õîç ïäá ùîúùð øáë àîù ùåçì ùé ,åúéáá éøëðäî íéùãç íéìë äð÷ íàù øúéäå øåñéàä íùá àéáä [â ÷"ñ] á"ðùîä

.ïäá ùîúùäì øåñà ñøç éìë íä íà ïëìå

íéùãçù øîåàå åîåú éôì çéñîå éøëðä ãéáù äãåòñ éìëã øàåáîù ,[é óéòñ áë÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä éøáãì ïééö [â ÷"ñ] ö"äòùáå

,ïîåé éðá íðéà í"åëò éìë íúñã íåùî íòèä äàøðã [é ÷"ñ íù] ê"ùä áúëå .åðîî íúåð÷ì øúåî ,øîåà àåäù åîë äàøðå íä

,úàæ øñà çñô éðéãá äîì ò"ö äøåàëìå .ú"ìñî éøëð éðäî ïðáøãáå ,[åîåé ïá åèà åîåé ïá åðéà äøéæâ] ïðáøã øåñéà ÷ø øàùðå

.íòèä ò"öå ,íùî àéùå÷ ïéàã ö"äòùä áúëå

ô"ìèðá ïðéøîçî ïðà àäã ,ïîåé éðá ïðéà í"åëò éìë íúñã àîòè êä íåùî øéúäì íå÷î ïéà çñô éðéãáù íåùî íòèä éìåàå

.[é óéòñ æîú 'éñ] à"îøá øàåáîë çñôá5

ú"ìñî øãâá åðéà ,ììë åá ùîúùð àìå ùãç éìëäù øîåàä éøëð äøåàëìã ,ú"ìñî éøëðäù øëæåä àì ä"åàä éøáãáù ì"é ãåò

.[ì"ðä áë÷ 'éñ ã"åé ò"åùá ú"ìñî áéùç åáù ïôåàä äî øåàéá êéøöå] .ïë øîåà ç÷îä úà çéáùäìã

[â]È�˘ ÈÏÎ· Â· ˘Ó˙˘�˘ ÈÏÎ

éìë êåúì ïúåà ïúåð ,úåñåëå úåøò÷ ïåâë éðù éìëá õîç ïäá ùîúùðù 'åëå úåëúî éìë [ã"ëä äöîå õîç ä"ô] í"áîøä áúë

.ó"éøä ïåùì äæ ïéòëå ,'åëå åèåìôéù ãò åëåúá ïçéðîå íéçúåø íéî ïäéìò ïúåðå ìåãâ

.í"áîøä úòã øåàéáá íéùøôîä å÷ìçðå

åìà íéøáãî ãîì î"îä (àéìëì ïåùàøä éìëäî ïéçúåø äøéòù éøçàù ïåâë ,éðù éìëá éìëä ìù åùéîùú ø÷éò øùàë íâù

.éðù éìëã äìòâäá åì éâñå ,òìåá éðù éìë íâã äìòâä åæ óë äðåòè ,óë åá áçú éðùä6áúë ïëå ,äæ óéòñá é"áä ÷éúòä ïëå

.éðù éìëá ïéøéîçî ùéã à"îøä

,ïøñåàä àåä éåøéòäå ,ïåùàø éìëî ïäéìò äøòîù úåøò÷á àìà åøñà àì [ó"éøäå] í"áîøä íâù äàøðã áúë [â ÷"ñ] à"âîä (á

.éðù éìëá äòéìá ïéàã ììë øùëä ïåòè åðéà ,ïåùàø éìëî åéìò åøéò àìå àãéøâ éðù éìëá áçúðù éìë ìáà

éìëã ÷ñô [úéáä úøåú] à"áùøäù ïåéë ,øáãá áùééúäì ùé àðéã ïéðòì î"î ,í"áîøä úòã åæù äàøðù óàã à"âîä ÷ñô íðîà

.ïë âåäðì ùé çñôá ô"ëò ë"àå ,äôéì÷ éãë òéìáî éðù

åúåà íéìéòâî éðù éìëá òìáù éìëã úåèéùôá àéáä ä óéòñá êà ,øñåà éðù éìëù î"îä úòã úà àéáä àì [äæ óéòñ] ò"åùäå

אלא לטלאי, מתחת בעין חמץ יש שמא מחשש גרידא, הגעלה ליה מהניא דלא טלאי בו שיש מתכת כלי מדין לזה ראיה שהביאו ויש .4

יישרף. הטלאי שתחת בעין שהחמץ לכך יגרום וזה הטלאי, מקום על בוערות גחלים שיניח בעינן

בו ואין חמץ שאינו בדבר השתמש אולי נשתמש ואת"ל בכלי, כלל נשתמש לא ספק ס"ס משום לכתחילה היתר יהא לא למה וקצ"ע .5

לכתחילה. מותר להיות צריך בפסח גם וא"כ ס"ס, חשיב דכה"ג הא] ד"ה ט ס"ק קיט [סי' החזו"א שכתב וכפי כלל, איסור

לחוד העירוי שלא ומשמע שיפלוטו, עד הרותחין בתוך הכלי את מניח העירוי דאחרי שכתבו והר"מ הרי"ף בלשון לכאורה מדוייק וכן .6

השני. בכלי השהייה המשך גם אלא הכלי את הכשיר
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éôì ìéæàã íéäåîú (ä óéòñ) ò"åùä éøáãå ,èéìôî àìå òìåá åðéà éðù éìëã àåä ø÷éòäù áúëù à"øâä øåàéá ïééòå] .éðù éìëá

.[à"áùøä

‰ÎÏ‰Ïñøç éìëáå ,éðù éìëá ïäá åùîúùðù íéìë ìéòâäì øéîçäì éåàø äìéçúëìù íéðåøçàä íùá [àé ÷"ñ] á"ðùîä áúë :

è"åé úçîù úòéðîå äáåøî ãñôä àåäå åîåé ïá åðéàùë äæ éìëá ìéùáú ìùéá øáë íà ãáòéã ïéðòì íðîà .ììë ùîúùäì ïéà

.ñøç éìëá óà ì÷äì ùé7.åîåé ïáá óà ì÷äì ùéã [é ÷"ñ óåñ] ö"äòùá áúë éùéìù éìëáå

[ã]Ô˘·ÎÏ Â˙¯ÊÁ‰ È„È ÏÚ Ò¯Á ÈÏÎ ˙¯˘Î‰

ø"àä áúë íðîà .[úåúìéàùä íùá] øåèá àåä ïéãä øå÷î ,åøéùëäì ìéòåî äæ éøä ïùáëì ñøç éìë øéæçî íàã ò"åùä áúë

áúë ìáà .à"òø éùåãéçáå [ã ÷"ñ æ"î] â"îôá àáåäå ,äæ ïôåàá ñøç éìë øéùëäì íéâäåð åððéà åðàã [ä"åàä íùá â ÷"ñ]

úøæçäá ñøç éìë øéùëäì éøù ,÷çãä úòù àåäå íéøçà íéìë åì ïéàù åà [ïùáëì åøéæçäù éøçà ìùéá øáëù] ãáòéãáù â"îôä

.úåðåùáë

È·ˆ ÌÎÁ‰ ˙ËÈ˘ - ˘„ÂÁ ·È ÂÈÏÚ Â¯·Ú˘ ıÓÁ ÈÏÎ

ùãåç áé åá åùîúùð àìù õîç éìëã ùãçì áúëù [ô 'éñå äò 'éñ] éáö íëçä éøáã úà àéáäù [à ÷"ñ] äáåùú éøòùá ïééò

áúë íðîà .[çñôá ô"ìèð úåøñåàä úåèéùì óà] ìéùáúä øñàð àì åá ìùéá íà ïëìå ,àøôòë äùòðå åëåúáù òåìáä ùáééúð

.äìéçúëì äæ éìëá ìùáì ì÷äì åáì åàìî àìù ö"ëçä íù8

[äøéò ä"ã :äö óã íéçáæ] 'ñåú íðîà ,ùãåç áé øçàì êñð ïéé ïäá ùîúùðù íéìë íéøéúîã àäî åéøáã úà ãîì ö"ëçä

.ïéøåñéà øàùì êñð ïééî ãåîìì ïéàù åáúë [ïéëñ ä"ãåñ ó"éøä éôãî .î óã øùáä ìë ÷øô] ï"øäå [äò÷ú 'éñ ú"åù] à"áùøäå9

àìã çëåî íéðåùàøäîã àéáäù [âî 'éñ] à"òø ú"åùá ò"òå .ïðáøã øåñéà òìáù ñøç éìëá óà ö"ëçä ìò êîñ àì â"îôä

àéáä [ì"ðä] äáåùú éøòùá íâ .äáåøî ãñôä íå÷îá óà à"òø íù ì÷éä àì ïëìå ,ì÷äì ùàø íéøé éîå à"òø íééñå ,ö"ëçäë

.[àô÷ 'éñ à"ç] í"ùøäîä øéîçä ïëå ,åîöòá ú"òùä úòã ïëå ,äæá øéîçäù à"ãéçäì ìàù íééç ú"åùä éøáã úà

.ö"ëçä éøáã úà àéáä [ã"éñ àë÷ 'éñ] íãà ééçä êãéàî

.íéôñåð íéôåøéö ùéùë ì÷äì óéðñë ö"ëçä éøáã úà åôøéöù íéðåøçàäî ùéå10

בזה גם להקל דיש משמע ובגר"א ובא"ר יעקב דבחק יומו, בן הכלי אם הדין מה האחרונים שנחלקו שהביא י] [ס"ק בשעה"צ ועיין .7

יומו. בן אינו כשהוא אלא הקלו לא חיים והמקור והגר"ז החיי"א אך בדיעבד,

שנטל"פ איסורין בשאר אך אסור, נטל"פ שבהם נסך, וביין בפסח בחמץ אלא חודש יב שהיית הותרה דלא שכתב חכ"צ בשו"ת עיין .8

מג] [סי' רע"א בשו"ת אלו דברים והובאו חודש, מיב ליותר חודש יב תוך בין יטעו שמא חודש, יב אחר להתיר אין בדיעבד, בהן מותר

מקום יש מדרבנן הוא בכלי שנבלע האיסור שגוף שבמקרה אברהם בית משו"ת שהביא בפת"ש ועיי"ש ג]. ס"ק קכב סי' [יו"ד ובפת"ש

להקל. צירוף יש אם אלא ע"ז לסמוך דקשה סיים אך איסורים, בשאר אף להקל

החכ"צ לדברי הוא שמסכים חכ"צ] שבשו"ת [בתשובתו מאירות הפנים כתב ועפי"ז בצונן, רק שבלע כיון הקלו דביי"נ התוס' וכתבו .9

נסך שיין כתב הר"ן וגם הלחלוחית, שכלה כיון חודש יב מהני ביין שרק כתב והרשב"א בישול. ע"י ולא כבישה ע"י חמץ שבלע בכלי

עיי"ש. צונן, בליעת לענין אף שאני

יותר בהם נשתמשו שלא מאוד יקרים כלים להם והיו מצוות לשמירת שנתקרבה במשפחה שנשאל מו] סי' ח"ג [יו"ד אג"מ בשו"ת עיין .10

על לסמוך להקל יש עירוי, בהם נעשו אם וספק שני בכלי הוא האלו הכלים שתשמיש ומשום השבים, תקנת דמשום וכתב חודש, מיב

חרס. בכלי כן שהיקל העיטור בעל דעת לצרף מחולפים במימות פעמים ג' אותם שיגעילו ובתנאי החכ"צ,
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· ÛÈÚÒ
:íéðééðò 'á åá íéùøôúîå ,:ì óã íéçñô 'îâá àåä àéáåë ìù ïéãä øå÷î

.[à óéòñá øáë ùøôúðù éôëå] íéðôáî òìáðù äîì éðäî àì õåçáî ÷ñéä (à

.àéìòî ïåáéì æ"ä íéìçâá äúåà àìéî íà ïëìå ,ò÷áúäì äëøã ïéàù íåùî ,äìò ñééç àîìéã ùùç ïéà àéáåëá (á

‰Ó„‡ ÈÏÎ

ð øáëå ,äìòâä ïäá àéðäîå äîãà éìë ïéã íäì ùé ïùáëá àìå äîçá åùáééúðù íéðáìù [ã ÷"ñ] à"âîä áúë (àæ"åàá êë øàáú

ïåáéì åòá ùàä é"ò ïäá ùîúùð íàù æ"øâä óéñåäå] .[æ"ò 'ñî óåñ] à"âäáå ,[æø 'éñ] è÷ìä éìáùáå ,[æöø ïîéñ æ"ò úëñî]

.[ïåáéì åäá éðäîå

à"åæçä óéñåäå] .äìòâä åäá àéðäî àìã èåùô àìà ,ñøç éìëî éìé÷ äîãà éìëù ïëúé àìã áúë [á ÷"ñ ë÷ 'éñ] à"åæçä (á

éëøãä àéáä ïëå .[ùéù éìëì äðååëäù æ"àéøä íùá â"ùäå ï"øä åùøéô íúäã ,íéììâ éìëá äìòâä àéðäîã àäî ãåîìì ïéàù

.[àô ÷"ñ êåøàä ùåøéô èñ 'éñ] äãåäé ãéä áúë ïëå ,ïåùîù úåøéæð øôñ íùá [ãë ÷"ñ àë÷ 'éñ] äáåùú

.17 íéôñåîå íéøåàéá ïééòå

‚ ÛÈÚÒ
àð÷ñîáå ,ú÷ä ììåë ïéëñä ìë úà ìéòâäì ë"çàå ìæøáä úà ïáìì êéøöù åøîà äìéçúáù [:ì óã íéçñô] 'îâá øàåáî íéðéëñ ïéã

.ïéçúåøá éãéàå éãéà àúëìäå åøîà

.ùàä â"ò äá íéùîúùî íéîòôìù óà ïéëñä ìù ìæøáì ïéçúåøá äìòâä àéðäîã àä íòèá íéðåùàøä å÷ìçðå

.ààøéúéä øãâá àåä çñôä íãå÷ õîçù åáúë [ïðé÷ñîå ä"ã .ç óã ó"éøä ìò ï"øá àáåä] ã"áàøäå [àúëìäå ä"ã] 'ñåú

.òìá àøéúéäå ìéàåä äìòâäá íäì éâñã íéùã÷ øùá íäá åìöù íéìë éáâì øàåáî [.åò óã] æ"ò 'îâáå ,òìá11

.ááåø øúá ïðéìæà äìòâä éðéã ïéðòìå ,øåàä é"ò àìù åùéîùú áåøù ïåéë äìòâäá øúåî ïéëñã áúë [íù íéçñô] ï"øä

.åùéîùú

.äìòâäá íäì éã íéøåñéà øàù åòìáù íéðéëñ íâ ï"øä éôìå

Â ˜"Ò ‡"‚Ó‰ È¯·„·

íéîòôìù ïåéë ïåáéì åòá íéðéëñ ë"à ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæà àìã ÷ñô [å óéòñ ïìäì] à"îøäù ïåéëã áúëù [å ÷"ñ] à"âîä áúë

.ùàä â"ò õîçá íäá ïéùîúùî

íéöåøéúä éðùî ãçà øîåì åðéçøë ìò ë"àå ,äìòâäá ïéëñì éâñã ùøåôî 'îâá àäã [â"îôä æ"éòëå] à"âîä ìò äîú à"òøå

òìá àøéúéä éø÷éî õîçã øîåì àîìòá ïéìé÷î åðà ïéà àðéãì ïëìå ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã åà òìá àøéúéä éø÷éîã åà ,ìéòìã

áåø øçà úëìì ïéìé÷î ïéà ïëå ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàå øçàä õåøéúë ø÷éòä àîù [øåàä é"ò åùéîùú áåøù ãåôéùá ïåâë]

אינו שחמץ דס"ל מוכח דבזה הר"ן וכתב ליבון, טעונים ואסכלות ששפודים חמץ דיני לענין גם הביאו [פסחים] והרא"ש הרי"ף אמנם .11

נותר, של חדש שם בו לחול צריך להיאסר שכדי קדשים שבלע לכלי דומה [ואינו עליו. שמו דחמץ הרמב"ן וכמש"כ בלע, היתירא בגדר

עליו יחול לא כבר מ"מ הבלוע, כל נפלט שלא אף הגעלה ע"י איסורו הוקלש דאם אמרינן שבזה כלל, נותר בגדר היה לא עכשיו דעד

נאסר]. פסח ובהגיע נאסר, שלא אלא שמו, חמץ השנה דכל חדש, שם בו חל לא הפסח כשמגיע חמץ משא"כ נותר, שם
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íéòåìá íäù] ,àúåáéèì éúøú íäá ùé øùà íéìë øàùá ïëå ïéëñá ìáà .òìá àøéúéä éø÷éî õîçã ø÷éòä àîù ,éìëä ùéîùú

.àøîâá ùøåôîë ì÷äì ùé éàãåá ,[øåàä éáâ ìò åðéà ïùéîùú áåøùå õîçî

ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘Ó ÚÂÏ· ÔÈÎÒ ÏÈÚ‚‰

åðééäå] äìòâäá ãáòéãá äì éâñ ïéøåñéà øàùî äòåìá ïéëñã íééç øå÷îäå [ãé ÷"ñ] á÷òé ÷çä íùá [èé ÷"ñ] á"ðùîä áúë

[èé ÷"ñ àë÷ 'éñ] ç"øôäù íåùî íòèä [áë ÷"ñ] ö"äòùä áúëå .[øñàð ìéùáúä ïéà ìéùáúá äá ùîúùäå äìéòâä íàù

íéëîåñ ãáòéã ïéðòìå ,øåà é"ò åðéà ïéëñ ìù åùéîùú áåøå ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã íéøáåñä íéðåùàøä úòãë ø÷éòì è÷ð

.ç"øôä ìò ç"å÷îäå é"çä

‰„ÂÏÁ Â· ˘È˘ ÔÈÎÒ

é÷åôàì àá æ"èäù â"îôä áúëå .ïéòá õîç äéúçú ùé àîù àåä ùùçäå ,ùîî äá ùéù äãåìçá øáåãîù øàéá [å ÷"ñ] æ"èä

ïéàù áúëå ÷ìç æ"èäå ,äãåìçì úçúî éìëá òåìáä úèéìô úà áëòî æ"ä äãåìç ùé øùàëã åáúëù ùåáìäå é"áä éøáãî

äéúçúî éìëä úà ä÷éðå äãåìçä úà øéáòä íà î"÷ôðå] .ïéòá õîçì àåä ùùçä ìëå ,éìëá òåìáä úèéìô úà úáëòî äãåìçä

ïîæ ìë éìëä úà ìéòâäì à"à ùåáìäå é"áä éôìù ,íå÷î åúåàá äãåìç äúìò áåùå éìëá ùîúùä àì êìéàå ïàëîå ,ïéòá õîçî

äèéìôî äìòâääå ,ïéòá õîç ïàë ïéàù íåùî éìëä úà ìéòâäì øùôà æ"èä éôìå ,èìôéé àì éìëá òåìáäù íåùî äãåìç åá ùéù

.[äãåìç ùéùë íâ òåìáä úà

.æ"èä éøáã úà ÷éúòä [áë ÷"ñ] á"ðùîäå

àöîðä õîçä úà óåøùì éãë äãåìçä íå÷î úà ïáìì àáå ,äãéøåäì à"àå äãåìç ùéùë ÷ôúñðù [ç ÷"ñ óåñ æ"î] â"îôá ïééò

íå÷îá úìçâ íéçéðî ÷ø íìåòäù ì"æå áúëå .ïéòáä úà óåøùì éãë ì÷ ïåáéìá éâñã åà äù÷ ïåáéì ïðéòá íàä ,äãåìçì úçúî

.ì"ëò ò"öå äãåìçä

ÍÙÈ‰ÏÂ È¯˘· ÈÏÎÎ ˘ÂÓÈ˘Ï È·ÏÁ ÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰

åùéîùú áåøã ,àúåáéèì éúøú ùé äæá íâù] äìòâä é"ò éáìç ïéëñì åëôåäì ïéãä ïî øúåî éøùá ïéëñã [èé ÷"ñ] á"ðùîä áúë

.êôéäìå éáìçì éøùáî ìéòâäì àìù øåñéà åâäð íìåòä êà ,[òìá àøéúéä íâå ,øåàä â"ò åðéà

ðîì íòèäã ùåáìä íùá áúëù ù"ééòå ,[àé ÷"ñ è÷ú 'éñ] à"âîá àåä íéøáãä øå÷îìéòâäì åâäðé íàù íåùî àåä äæ âä

'îâá àúéàã àä ïéòëå ,éòèîì éúàã íåùî øåñà äæå ,åðìéòâé íòô ìëáå ãáìá ãçà éìë àìà íãàì àäé àì éøùáì éáìçî

úåøéæâ íéøæåâ åðà ïéàã ,úàæ øåñàì åðì ïéàã áúë [à ÷"ñ æö 'éñ] ç"øôäå .íéðéëñ äùåìù åì åéäéù êéøö çáèäã [:è óã ïéìåç]

.[â ÷"ñ è÷ú 'éñ äëøá ÷éæçî] à"ãéçä áúë ïëå ,ãåîìúá øëæð àìù øáãá åðúòãî

.êôéäì åà éáìçì éøùáî ìéòâäì åøéúä íäáù íéðôåà äîë åðàöîå

,çñô êøåöì ïåâë øçà øåñéàî äæä éìëä úà ìéòâî éëä åàìá íàã [é÷ 'éñ] ñ"úç úáåùú íùá [èé ÷"ñ] á"ðùîä áúë (à

.éáìçì éøùáî åëôåäì øúåî

àéáä ïëå .åìéòâäì æàå éìëä úà äìéçúî óéøèäì âäðîäù [íù] â"îôä íùá [äë ÷"ñ è÷ú 'éñ] á"ðùîä áúë äæ ïéòëå (á

.[åì ÷"ñ øö÷ä 'éô èô 'éñ] äãåäé ãéä

ïëúéù ïôåàá óà åðééäù øáúñîå] øúåî æ"ä äååøô åá ùîúùäì éãë éìëä úà ìéòâî íàù [íù] äãåäé ãéä áúë ãåò [â
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[àîø 'éñ á"ç] í"ùøäîä ë"ëå ,[áìç íò äååøôä ìéùáúä úà ìëàéù12

éáìçì éøùáî åëôåäì øúåî ,éìëá ùîúùäù æàî ùãåç áé åøáò íàù [íéùåã÷ úòãä íùá íù] í"ùøäîä áúë ãåò [ã

.êôéäìå

.êôéäì åà éáìçì éøùáî ìéòâäì øúåî äøéøá åì ïéàùë ÷çãä úòùáã [âé ÷"ñ à"à áðú 'éñ] â"îôä áúë [ä

,[àëôéà åà] éáìç åúåùòì éàùø éøùá éìë äðúîá ìáé÷ åà äð÷ íàù íéðôä íçì íùá [èð ÷"ñ àë÷ 'éñ] ú"ëøãä áúë [å

.úåòèì àåáé àìå éøùáì åá ùîúùäì ìâøåä àì åîöò àåäù ïåéë

:íéðåøçàä åá å÷ìçð ïåáéì ïåòèä éìë [æ

.éáìçì éøùáî éìëä úà êåôäì àìù âäðî ïéà äæáã áúë [ç"ä è"åé ã"ô] êìîä øòùä .à

øéúä àìå] ì"ðä âäðîä úà àéáäå ïåáéìì ñçééúäù ù"ééò ,ïë øáåñ åðéàù øàåáî [àé ÷"ñåñ è÷ú 'éñ] à"âîá íðîà .á

úéöçîá àáåîä åðàôî ò"îøá àúéà ïëå .[øæâéîì àëéì äæáù ,ïåáéì é"ò àìà åá íéùîúùî ïéà íìåòìù éìëá àìà

.éáìçì éøùáî ïáìì ïéàù [àì ÷"ñ à"à àðú 'éñ] â"îôá íâ àúéà ïëå ,íù à"âîä ìò ì÷ùä

„ ÔÓÈÒ
.åèìåô êë åòìåáëã ïåáéì é"ò ïøùëäù [:äò óã æ"ò] äðùîá øàåáîù ,øåàä é"ò íéòìåáä íéìë øùëäá ÷ñåò äæ óéòñ

äùòðå íéùã÷ øùá òìáù éìëë åðéãå òìá àøéúéä áùçð õîçù åà ,ïåáéì à÷åã ïðéòá õîç øåñéà ïéðòì íâ íà íéðåùàøä å÷ìçðå

.äìòâäá ïäì éâñ øåàä é"ò ïúòéìáù úåàìëñàå íéãåôéù åìéôàù [.åò óã æ"ò] 'îâá øàåáîù ,øúåð òåìáä

ä"ô] î"îäå .åéìò åîù õîçã ïåáéì éòá õîçù åè÷ð à"áùøäå ï"áîøäå ù"àøäå ó"éøä ,íéðåùàøä äæá å÷ìçðù åðàáä øáëå

àáåä] ã"áàøäå [:ì óã] 'ñåú åáúë ïëå ,äìòâäá åì éâñã ,òìá àøéúéä áùçð õîçù øáåñã í"áîøä úòãá áúë [â"ëä õîç

.[ï"øá13

‰ÎÏ‰Ï,øåàä é"ò åùéîùúù õîç éìë åì ùé íàù ùåøéô] .ãáòéãá óà øñà [àé ÷"ñ] à"âîäå ,äæá øéîçäì íé÷ñåôä åáúë :

.[øñàð ,øùá åá äìöå äìòâäá åøéùëäå

â"îôäå ,äìéòåî äìòâäù úåèéùä ìò êåîñì è"åé úçîù úòéðî åà äáåøî ãñôä íå÷îá ãáòéãá åøéúä æ"øâäå [âé ÷"ñ] ø"àäå

.[áì ÷"ñ] á"ðùîä ÷éúòä ïëå ,äáåøî ãñôä íå÷îá åîåé ïá åðéàá ÷ø ì÷éä

ÔÂ·ÈÏ ˙¯„‚‰

úåöåöéð åéäéù ãò àúéà [æ"òã ä"ô óåñ] éîìùåøéáå .ïúôéì÷ øéùúù ãò éðî ø"à ïðáìî äîë ãòå àúéà [.åò óã æ"ò] 'îâá

øåòéù íâù íéðåøçàä åîéëñä íðîà ,éîìùåøéäë åáúë ò"åùäå [äæ 'éñ] øåèäå [à 'éñ ãé ììë] ú"åùá ù"àøäå .åðîî íéæúéð

øéùúù

ה"ז חלב לתשמיש לייחדו רוצה זמן ואחר פרווה, לשימוש בשר כלי הגעיל שאם קדושים הדעת בשם המהרש"ם שם והוסיף .12

לפרווה]. בו ישתמש זמן שלאחר לחלבי להופכו נתכוין מתחילה אם להתיר שאין פשוט [אך מותר,

.19 סוף ומוספים ביאורים עיין

וסגי ליבון דא"צ הכלי הכשר לענין שיקל כ"ש היתירא, דמיקרי נ"ט בר נ"ט לענין שמיקל דמי שכתב יא] ס"ק [א"א בפמ"ג עיין .13

מיקרי נ"ט בר נ"ט דלענין יסכימו ליבון שהצריכו וסיעתו הרמב"ן שאף איפכא, נקט והחזו"א תמז]. [סי' לעיל הובא וכבר בהגעלה,

היתירא.
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.íä ãçà åìàä íéøåòéùä éðùã áúë [äìòâä éðéã øåöé÷ úìéçú áðú 'éñåñ æ"î] â"îôäå .éðäî ïúôéì÷14

Ï˜ ÔÂ·ÈÏ

àìà ,äôéì÷ úøéùðã ìåãâ ïåáéì íéëéøö ïéà øùá åà áìç ìù ïåâë øúéäî íéòåìáä íéìë ì"æå [ñúú é"ñåñ æ"ò] éëãøîä áúë

ë"àã éâñ éëäá óøùð ù÷ä íà úåàøì õåçáî äéìò ù÷ úðéúð é"ò ÷åãáì íéìéâø íâå ,äéøáò éðùî åá úãìåñ ãé àäúù ãò ÷ø

íùéîùúã â"òàå äìòâäá íäì éã ë"à òìá àøéúéäã ïåéëã êëá éã î"îå ,åúôéì÷ øéùú àìù â"òà ,øáòì øáòî ïåáéìä èéìù

.ì"ëò ,äìòâäî øúåé èéìôî ïåáéì åúåàå äìòâäî ïåáéì åúåà òøâ àì àäå ,àúòîùá òîùîãë øåàä é"ò

ëã éëãøîä éøáãá øàåáîååà áìç åîë òìá àøéúéä øãâá àåäù øáãã øàåáî ãåòå ,ì÷ ïåáéì éðäî äìòâäá åì éâñù íå÷î ì

.ùîî øåàá åùéîùúù éëéä óà ì÷ ïåáéìá åì éâñ øùá

Ï˜ ÔÂ·ÈÏ

,õåçáî óøùð ù÷á ÷åãáì íéìéâøù áúëù åîë âåäðì ïðéòáã åà ,íéããöä éðùî úãìåñ ãéá éâñ éà éëãøîá áèéä ùøôúð àì

.íéããöä éðùî åá úãìåñ ãéá éãù åáúëù [æë ÷"ñ] à"âîäå [ç ÷"ñ] æ"èä éøáãì ïééö à"òøå .óøùð ù÷ ÷éúòä [äæ óéòñ] à"îøäå

óéãò æ"ä õåçáî óøùð ù÷ íàù áúëù [áðú é"ñåñ] æ"îá ïééò ,ì÷ ïåáéì ìù åìàä íéðôåàä éðù ïéá àðéãì íé÷åìéç áúë â"îôäå

äîì ÷ø éðäîå äìòâäî òøâ æ"ä åá úãìåñ ãé ÷ø åéìò óøùð ù÷ ïéàù éëéäå ,äìéòåî äìòâäù íå÷î ìëá ìéòåî æ"äå ,äìòâäî

éìëî òìáù éìë úìòâäì ìéòåî æ"ä åá úãìåñ ãéì íîçúð íàã øçà ïôåàá áúë (ì ÷"ñ óåñ à"à) â"îôäå] .éðù éìëá òìáù

.[úåçéúø äìòîå ùàä â"òù ø"ëá òìáù äîì íâ éðäî óøùð ù÷ ë"àùî ,ø"ëã éåøéòî òìáù éìëì ù"ëå ,ùàäî øñåäù ïåùàø

øùôà íàã ,ùàä â"ò åðéàù ø"ëá åìéòâäì øùôà ùàä â"òù ø"ëá òìáù øáã íà ú÷åìçîá éåìú äæ ïåãéðù â"îôá ãåò òîùîå

ë"à ,ùàä ìòù ø"ëá à÷åã ïðéãô÷ íà ë"àùî ,ø"ë úìòâäë éåä íéøáò éðùî á"ñéù ìë ë"à ,àåä àãç ø"ë ìëã ïðéøîàã

.óøùð ù÷ ÷ø øåàä é"ò òìáù äîì åá éâñ àì á"ñéù çúåø

ÔÂ·ÈÏ‰ ¯˘Î‰ ¯„‚·

:ïåáéìä øùëä øãâá å÷ìçð íéðåùàøä

.à.åèéìôî åðéàå òåìáä úà óøåù ïåáéìäù áúë [:æì óã ã øòù ã úéá úéáä ÷ãá] ä"àøä15'éñ] ê"ùá åéøáã åàáåäå

.ïë áúë [ì ÷"ñ à"à àðú 'éñ] â"îôä íâå ,[æé ÷"ñ àë÷

ïðéøîà àì åðîéä ïéæúéð úåöåöéðù íåçì òéâä àì øåàä é"ò òìáù éìëäù ïôåàá óàã [íù] â"îôä áúë äæ íòèîå

äìëîå óøåùù é"ò àåä ïåáéìä ìù åøéùëäù ïåéëã ,åðîéä ïéæúéð úåöåöéðù øåîâ ïåáéì éòá àìà åèìåô êë åòìåáëã

.ïéæúéð úåöåöéðùë àìà ìéòåî äæ ïéà òåìáä úà

ניתזים ניצוצות שיהיו כדי עד ליבון דא"צ שכתב אביגדור הרב בשם ה] אות ה"ג מאכ"א [פי"ז מיימוניות הגהות דברי הביא הב"י .14

ס"ל בלע באיסורא אף אלא בלע, דהיתרא ומטעם הגעלה במקום המועיל קל ליבון לדין כאן נתכוין שלא הלשון מסגנון ומשמע ממנו,

הדין מן נחוץ, שהליבון מקום דבכל הפוסקים נקטו להלכה ומ"מ כה]. [ס"ק יעקב החק על מאיר בית בהגהות וכ"כ ליבון, שיעור דזהו

הכלי. מן ניתזים ניצוצות שיהיו בעינן

ללבנו כשבא כולו, חם מקצתו דחם משום הכלי בכל פעפע והאיסור האור, ע"י במקצתו איסור שבלע שכלי הרא"ה כתב זה ומטעם .15

הבלוע. את מכלה רק מפליט אינו שהליבון כיון הכלי, מקצת את ללבן די ואין הכלי כל את ללבן צריך
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.á,ïéëñä ú÷á òìáðù äî íâ èåìôì ìéòåî æ"ä ïéëñä ìæøá úà ïáìî øùàëù áúë [íù] úéáä úøîùîá à"áùøä

.èåìôì íâ éðäî ïåáéìä ìù íåçäù òîùîå16

Ï˜ ÔÂ·ÈÏ Ï˘ ¯˘Î‰‰ ¯„‚

.[ã ÷"ñ áðú 'éñ æ"î] â"îôä áúë ïëå ,äìòâäî éôè èéìôî ì÷ ïåáéìù øàåáî ìéòì àáåäù [ñúú é"ñåñ æ"ò] éëãøîä ïåùìá17

¯Â‡‰ È"Ú Â˘ÈÓ˘˙

ÔÓÂ˘· ÂÁ˘Ó�˘ ‡ÏÎÒ‡Â „ÂÙÈ˘ (‡

øåàä é"ò åùéîùú éø÷éî ïééãò ,ïîåù èòîá àìëñàä úà åçùî íà óàã [æë ÷"ñ á"ðùîá àáåäå úéáä úøåú] à"áùøä áúë

.ïåáéì éòáå

¯„˜ ÈÏˆ (·

éòá [åîöòî áæù ïîåùá äìöðå ,áèåø éìá äøéã÷ êåúá äìöðä øùá ùåøéô] øã÷ éìöù [é ÷"ñ à"àå æè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

.øåàä é"ò úåøéùé øùáäî éìëä òìá øáë åðîî ïîåùä èìôðù éðôìù ãåòå ,øåàä é"ò åúòéìá éø÷éîã ïåáéì

ÛÂ¯‚ ¯Â�˙ (‚

,íéìçâî óåøâ øåðúä íà óà øåàä é"ò åúòéìá éø÷éî ,øåðúä êåúá àöîðä íçìá ïéëñ õòð íàù [é ÷"ñ à"à] â"îôä áúë

.äìòâäá éâñå øåàä é"ò éø÷éî àì øåðúä ïî àöåäù íçìá ïéëñ õòð íà ë"àùî

ÌÈÓ‰ ÂÏÎ˘ „Ú ÂÏ˘·˙�˘ [ÌÈÒÈ¯‚] ˙ÂÙÈ¯ („

ù"àøáã ò"öå .ä÷ùîä äìëù ïåéë øåàä é"ò åúòéìá éø÷éî íéîä åìëù ãò åìùáúðù úåôéøã øîåì ïãù [è ÷"ñ à"à] â"îôá ïééò

éàãå àìà ,ìéùáúä çéã÷îå ä÷ùîä ùáééúîù íéîòôã ïåáéì åëøèöé úåøéã÷ä ìë ë"àã ,äàçãå åæë äòéã àéáä [íéçñô á"ô]

úà àéáä àìå] åìàä ù"àøä éøáã úà àéáä [âñ ÷"ñ] á"ðùîäå ,ìéùáúá ä÷ùî úéçåìçì ùéù ïåéë øåàä é"ò éø÷éî àì â"äë

.[ì"ðä â"îôä éøáã

ıÓÁ ‰˜˘Ó ‰ÈÏÚ ÍÙ˘�Â ˘‡‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰ ˙Î˙Ó

äéìò êôùðå ùàä ìò úãîåòä äáåöç ïåâë éìëá ïã [áé ÷"ñ à"à] â"îôäøåàä é"ò åúòéìá éø÷éî éà ,øëù ïåâë õîç ä÷ùî

ãáòéãáù äàøðã íééñå ,äìòâäá åì éâñå ä÷ùî éåäã ø÷éòäã ÷éñîå ,äìòâäá éâñå ìåùéáë æ"ä ä÷ùî àåäù ïåéëã åà ,ïåáéì éòáå

.ì÷äì ùé

ניצוצות היו לא אך האור ע"י שבלע דכלי שכתב ה] סי' מאכ"א [הלכות מיימוניות לתשובות ציין סו] סי' [ח"ג יצחק מנחת בשו"ת .16

ניתזין. ניצוצות שאין אף כזה בחום ללבנו סגי ממנו, ניתזין

משום הוא אלו בסדקים קל בליבון דסגי הרמ"א שכתב דהטעם לג] [ס"ק המשנ"ב כתב הכלי, בסדקי הנמצא בעין חמץ לגבי אמנם .17

שם. שנמצא בעין החמץ את ששורף
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Á ˜"Ò Ê"Ë‰ È¯·„·

:æ"èä éøáãá åù÷úä íéðåøçàä

äî ,øåòéðå øæåç ïéàå çñôä íãå÷ íéùéùá ìèá äîì [ïåáéì ò"åùä êéøöä ïëìå] òìá àøåñéà éø÷éî õîç íàã äù÷äù äî .à

åù÷ä êë ,åøñà àì úåöç øçà ô"òá åìéôàå ,åäùîá åøñåàì åøæâ àì çñôä íãå÷ î"î òìá àøåñéà éåäã éäð ,äæì äæ ïéðò

øùáî òìá äæ ãåôéù éøäù ,åúçéìîá åøäæð àìù øùá åá åìöù ãåôéùî íâ äù÷ àì äæ íòèîå .à"òøå [ç ÷"ñ æ"î] â"îôä

.íéùéùá äìèáúð øáëù úáåøòú åæù ,õîç éøåøéô åá ùéù çìîá çìîðù

.ä÷ùî é"ò äá ïéðâèîù íåùî àåä úáçîá àìå÷ä íòèã áúë [æè ÷"ñ] åîöò æ"èäã ,úáçîî äù÷äù äî ò"ö ïëå .á18

íéìåöù àìëñàå ãåôéùã ,øåàä é"ò íéòìáðä íéøáã ìù éðååâ éøú ùéã øîåì åúðååë äøåàëìã ,áèéä ùøôúð àì æ"èä õåøéú íâå

.íé÷ñåôäî ãçàì äæë ÷åìéç åðéöî àìã ò"öå ,íéøáã øàùá ë"àùî ,à÷åã ïåáéì ïðéòá òìá àøúéäá óà ïéòá õîç

‰ ÛÈÚÒ

ÂËÏÂÙ ÍÎ ÂÚÏÂ·Î

ùàá åøéáòú ùàá àåáé øùà øáã ìë úåèî úùøôá ÷åñôäî ïë åãîìù :äò óã æ"ò 'îâá àåä åèìåô êë åòìåáëã ïéãä øå÷î

ìë ïëå ,éðù éìëá åìéòâäì à"à ïåùàø éìëá òìåáä øáãù ä"äã äæî åãîì ì"æçå .íéîá åøéáòú ùàá àåáé àì øùà ìëå 'åëå

.á"öåéë

˘‡‰ ÏÚ Â�È‡˘ ¯"Î· ˘‡‰ ‚"Ú˘ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· ÚÏ·˘ ¯·„Ï ‰ÏÚ‚‰

:ùàä â"ò åðéàù ø"ëá åìéòâäì øùôà íà ùàä â"ò ø"ëá òìáù øáãá å÷ìçð íé÷ñåôä

.àíù ñ"åñã ,ùàä â"ò åðéàù ø"ëá íâ åìéòâäì øùôàã àåä [àë÷ 'éñ ã"åé] øåèá äðåùàøä äòéãä ïëå ,ú"ø úòã

.åéìò ø"ë19

.áàìà åøéùëäì ïéàã ì"ñ [àë÷ 'éñ ã"åé] øåèá à"éä úòã ïëå [:áî óã úáù] à"áèéøäå ï"øä ,[æ"ò óåñ] ï"áîøä

.ùàä â"òù ø"ëá

‰ÎÏ‰Ïæ"øâäå] .[åì ÷"ñ] á"ðùîä àéáä ïëå [è ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ïëå ,ùàä â"òù ø"ë à÷åã ïðéòáã [äæ óéòñ] ç"øôä áúë :

úåøáåñä úåèéùä úà óøöì ùé õîçáã ,íéøåñéà øàù ïéáì õîç ïéá äæá ÷ìçì ùéã åáúë (âé 'éñ ã"åéç) ÷çöé ïéòä ïëå (äæ óéòñ)

òìáù äî ùàä ìò åðéàù ø"ëá ìéòâäì åøéúä ïë øåà é"ò òìáù äî ìéòâäì åøéúäù íùëã øáúñîå ,òìá àøéúéä éø÷éî õîçã

.[ùàä â"òù ø"ëá àìà ìéòâäì ïéà íéøåñéà øàùá ë"àùî ,ùàä â"òù ø"ëî

ÈÂ¯ÈÚ È"Ú ÚÏ·˘ ¯·„

êà ,úåçéúø äìòî åðéàù óàå ùàä â"ò åðéàù ø"ëá åìéòâäì øùôà éåøéò é"ò òìáù øáãù [ç ÷"ñ áðú 'éñ] á"ðùîä áúë

לעיל ועיין צ"ע, לכאורה אכן נ"ט בר נ"ט לענין בלע כהיתירא חמץ שדנו שמבואר ההגעלה זמן לענין תנב] [מסי' הט"ז קושיית אמנם .18

מהחזו"א. שהבאנו במה [13 [הערה

האויר. מחמת מעט נצטנן שבעירוי אף האש, שע"ג בכ"ר שבלע דבר עירוי ע"י להגעיל דאפשר דס"ל מהא מוכח כן .19
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.[î ÷"ñ àðú 'éñ á"ðùî ò"òå] éðù éìë ë"àùî äôéì÷ éãë ìùáî éåøéò éøäù ,éðäî àì ãáòéãá óàå ,éðù éìëá åìéòâäì à"à

˘Â‚ ¯·„ ˙Á�‰ È"Ú ÚÏ·˘ ÈÏÎ

ïîæá íéððèöî íéîäù íåùî éåøéò é"ò åìéòâäì à"à çúåø ùåâ øáã åéìò çðåäù é"ò òìáù éìëã [è ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

.éåøéòä20.ùàä ïî ãøåäù ø"ëá éâñ àìà ùàä ìò ãîåòä ø"ë ö"à î"îã [àé ÷"ñ æ"î] óéñåäå

˙˜ˆÓ ÍÂ˙· ‰ÏÚ‚‰

øáã ïëìå ,àìå÷ì àìå àøîåçì ø"ëë äðéã ú÷öîã [ì ÷"ñ áö 'éñ ã"åé] æ"èá øàåáîù äî ô"ò [è ÷"ñåñ æ"î] â"îôä áúë

äëåúáù íéîäå ùàä ìò ãîåòä ø"ë êåúá äúäù ú÷öîäù ïôåàá óàã â"îôä óéñåäå ,ú÷öî êåúá åìéòâäì à"à ø"ëá òìáù

..ùîî ùàä é"ò åéúåðôã åîçåäù ùîî ø"ëë äðéã ïéà ä"ôà ,úåçéúø åìòä

,úåçéúø äìòî åðéàù óà ùàäî øñåäù ø"ëá åìéòâäì øùôàù ùàäî øñåäù ø"ëî õîç òìáù øáã åìéôàã â"îôä óéñåäå

.àøîåçì ÷ø àìå÷ì ø"ëë äðéàù ïåéë ,ì"ðä ú÷öîá åìéòâäì ïéà î"î

˘Â·Î

øñàðù éìë.[è ÷"ñ æ"î] â"îôä ë"ë ,úåçéúø äìòî åðéàù óàå ùàäî øñåäù óà ø"ëá åìéòâäì éã äùéáë é"ò

òìáð ùåáë åìéàå äôéì÷ éãë ÷ø òéìáî ø"ëî éåøéòù ïåéë ,ø"ëî éåøéò é"ò äæë ùåáë ìéòâäì à"àù [æé ÷"ñ à"à] â"îôä áúëå

.éìëä éáåò ìëá

äùòé ïëå ,úåòù ãëì íéôñåð íéî ïúé ë"çàå úåòù ãëì íéî åðàìîé íà éðäî ,äùéáë é"ò òìáù éìëù [àë óéòñ] ïìäì ïééòå

òìáð ,ø"ë êåúì ñðëåä ë"çàå äùéáë é"ò òìá éìëä íàù [æé ÷"ñ à"âîä ìò] à"òø áúëå .åøéùëäì éðäî äæå ,úéùéìù íòô

.äìòâäá àìà øúéð åðéàå ÷æåçá äúò åáù õîçä

‰ÁÈÏÓ È"Ú ¯Ò‡�˘ ÈÏÎ

ìùáî éåøéòù ïðéè÷ðù óàã ,éåøéò é"ò åìéòâäì à"àù [è ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ,äôéì÷ éãë ÷ø òìáù ,äçéìî é"ò øñàðù éìë

.÷ôñ éåä éåøéòã ,àìå÷ì àìå ,àøîåçì åðééä äôéì÷ éãë21

¯ÂÒÈ‡ ÚÏ·˘ Ò¯Á ÈÏÎ

é"ò òìáù ñøç éìë ïëå .äìòâäá øúéð åðéà éðù éìëá àìà åòìá àì åìéôà ,øåñéà òìáù ñøç éìëã [âé ÷"ñ à"à] â"îôä áúë

.äìòâäá øúéð åðéà úòì úòî äùéáë22

אף ומפליט מבליע גוש שדבר שכתבו והאו"ה המהרש"ל דברי את שהביאו ח] ס"ק קה [סי' ובש"ך יד] ס"ק צד סי' [יו"ד בט"ז עיין .20

שיח]. סי' [סוף במג"א גם והובא ככ"ר, ודינו שני בכלי

עירו ספק ס"ס, מחמת מותר שהכלי ל"א איסור, עירו אם ספק שיש כגון ספיקא, לספק דעירוי זה ספק לצרף דאין הפמ"ג הוסיף אך .21

ספיקא דהוי אמרינן ולא אסרינן אותו ועירו שבישלו דם שלענין מזה וראיה לאיסור. דינו הוכרע דכבר מבשל, אינו עירוי אולי עירו ואת"ל

ולקולא. דרבנן

.22õçì øéñá ìùáúðù øåñéà :ïåéò úôñåú

להגעילו אפשר לחץ בסיר שנתבשל דבר שגם שכתב נא] סי' ותניינא סז סוס"י ח"ב שלמה [מנחת זצ"ל אויערבאך הגרש"ז בדברי עיין
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íðéà õåçáî äãåìçå íé÷ãñù òîùîå ,éìëä êåúá íäùë ÷ø àåä íéìëá äãåìçå íé÷ãñ ìù ùùçù à"îøä áúëù äî ïéðòá

ïéòá õîç ñðëééù ììë éåöî àì ïëì ,åëåúá àåä éìëä ìù åùéîùú ø÷éòù ïåéëã ì"öã áúëù [äî ÷"ñ] ö"äòùá ïééò ,íéîâåô

.éìëì õåçîù íé÷ãñì

.íé÷ãñä íå÷îá ïåáéì êéøöå õåçáî íé÷ãñì íâ ùåçì ùéù â"îôä áúë ,äøéã÷ä ïî åðîî íéáàåùù éìë àåä íàå

Â ÛÈÚÒ
:éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæà íà íéìë øùëä éðéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.àïëìå ,éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæà àìã íéøáåñ [ïàë øåèá àáåîä] ä"éáàøäå [ùøã ä"ã :ãò óã æ"ò] 'ñåú

áúëå .ø"ëá ïúåà íéáçåú íéîòôìù ïåéë ,éðù éìëá íùéîùú ø÷éòù óà ïåùàø éìëá úåøò÷ ìéòâäì êéøöù íéøáåñ

.ïéâäåð ïëã [å ÷"ñ] äùî éëøãä

.á.éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã íéøáåñ [äòù ìë ÷øô] ï"øäå [áòù 'éñ à"ç äáåùú] à"áùøä23

‰ÎÏ‰Ïøéùëä íà ãáòéã ïéðòì íðîà .íéøéîçîä úòã úà àéáä à"îøäå ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã íéøáåñäë è÷ð ò"åùä :

ïëå ,íéìé÷îä ìò êåîñì ùéã æ"øâäå á÷òé ÷çäå [æî ÷"ñ] ø"àä åáúë ,çñô ìéùáúì åá ùîúùäå åùéîùú áåø éôì éìëä úà

.ì÷äì ùé éàãåá åîåé ïá åðéàù éìëáù [àð ÷"ñ] ö"äòùá áúë î"î ,äæá ÷ô÷ô â"îôäù óàå ,[æî ÷"ñ] á"ðùîá àáåä

Â˘ÈÓ˘˙ ·Â¯ ¯˙· Ô�ÈÏÊ‡„ ÌÚË‰

òìá úçà íòô î"î ,ìåùéáì ììë êøãá åá íéùîúùî äæ éìëù êëá äîã ,åùéîùú áåø øúá ìéæéð éàîà øåàéá êéøö äøåàëì

óà äøåúä ïî áëòî äæù òîùî ë"àå ,äøåúä é÷åñôá ùøåôîë øåàä é"ò òìáðù äî èåìôì äìéòåî äðéà äìòâäå øåàä é"ò

.ãáòéãá

åùéîùú áåø ìù øúéää ìëå ,ð"äàã [ø"à ,úáù úìåò ,å ÷"ñ ç"øôá àáåä åö 'éñ åðàôî ò"îø] íéðåøçàä éìåãâî äîë åáúëå

.åùéîùú áåø øçà êìéì íéîëç åì÷ä ïðáøãî ÷ø éåä åîåé ïá åðéàáù ïåéëã ,øúåé øåîçä ùéîùúäî åîåé ïá åðéàùë ÷ø àåä24

המים. של הרגיל הרתיחה מחום יותר גבוה לחץ סיר של שהחום אף האש, על העומד בכ"ר

הרתיחה מחום יותר גבוה שמן של הרתיחה שחום אף האש, על העומד מים של ראשון בכלי להגעילו אפשר בכלי שמן בישלו אם וכן

.36 ומוספים ביאורים ועיין מים. של

:íééðéù úåîéúñ

או חם חמץ לאכול שלא יזהר בשיניים סתימות לו שיש שמי נ] סי' ותניינא מו סי' ח"ב שלמה [מנחת זצ"ל אויערבאך הגרש"ז כתב

מעט ישתה פסח שקודם להזהר דנכון והוסיף חריפים. או חמים דברים הפסח בתוך לאכול שמותר אפשר ואז לפסח, לעת מעת בתוך חריף

תשמישו]. רוב לפי כהגעלה [שייחשב השנה ימות בכל לשתות שרגיל כמו הוא שחומם מים

שיש ובכה"ג אדם, מאכילת שנפסל עד דפומא הבלא מחמת הרבה ומתעפש מתקלקל השן בתוך שהבלוע ולהקל לדון שיש משום והטעם,

הפמ על לסמוך יש חריפים, דברים בפסח יאכל לא אם יו"ט שמחת מחליאמניעת חורפיה של שהסברא לומר שדן א] ס"ק מ"ז קג [סי' "ג

שלא [והוסיף הפגם, ממתק אינו חריף דבר שגם י"ל גדול פגם משא"כ גדול, כ"כ פגם שאינו יומו, בן אינו של פגם על רק נאמרת לשבח

.35 ומוספים ביאורים וע"ע צנון]. או חלתית בפסח יאכל

שיטת את מצרפין זה שלענין נימא [אא"כ לשבח, הבלוע לחמץ מחליא שחריפותו חריף, דבר זה בכלי לבשל שלא להקפיד יש ולפי"ז .23

חריפים]. דברים שאר ולא לשבח מחליא חלתית שרק הסובר מרוטנבורג המהר"ם

בחמץ] אותם תוחבים שלפעמים [אף ברותחין בהגעלה להו דסגי ל:] [דף בגמ' שמבואר סכינים שמדין שכתבנו ג] [סעיף לעיל ועיין .24
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äæ éøäã øéîçäì ùé ,ò"ìòî êåúá øúåé øåîçä ùéîùúá éìëá ùîúùä íà ÷ôåñî íà óàù [ã ÷"ñ áë÷ 'éñ] à"åæçä áúëå

.àúééøåàã ÷ôñ

ùéîùúäî åîåé ïá åðéà éìëä àäé øáë äìòâää ïîæáù ãéô÷äì êéøöù øáúñîã [à÷åãå ä"ã â ÷"ñ áë÷ 'éñ] à"åæçä áúë ãåò

çñôä ãòù óà ,øåîâ õîç åá òìáù éìëì äìòâä íù ïúéì øáúñî àìã ,[øåàä é"ò åá ïéùîúùî íéîòôìù éìëá ïåâë] øåîçäÅ

.çñôì øùëë éìëä áùçéé äìòâää íò ãéîù ïðéãô÷å ïðáø âåìô àìã ãåòå ,åîåé ïá åðéà àäé øáë

äù åæ àøîåç ø÷éòáåðéàù èåòéîìã [âé÷ é"ñåñ ã"åé ú"åù] ñ"úçä áúë ,éìëä ìù åùéîùú èåòéîì íâ ùåçì à"îøä øéîç

.ïðéùééç àì çéëù

.ì÷ ïåáéìá åì éâñ ,åðáìì à"îøä øéîçäù øåàä é"ò åùéîùú èåòéîå ìåùéáì åùéîùú áåøù éìëã [çî ÷"ñ] á"ðùîä áúë25

ÔÂ·ÈÏ È"Ú Ï˜Ï˜˙Ó‰ ÈÏÎ

åì ïéà ïåáéìá ì÷ì÷úîä éìë àåä íà ,åðáìì à"îøä øéîçäù øåàä é"ò åèåòéî êà ìåùéáá åùéîùú áåøù éìëã â"îôä áúë

éåàø ïëã î"áä áúëå ,äìòâäá äæ éìëì éâñå åùéîùú áåø ìò êåîñìå äæá ì÷äì ùé åîåé ïá åðéàáù áúë øéàî úéáä êà ,äð÷ú

.[àð ÷"ñ] ö"äòùá íéøáãä åàáåäå ,úåøåäì

˙�·ÂÏÓ Ô·‡ ÏÚ ÈÂ¯ÈÚ È„È ÏÚ ¯˘Î‰

:ïéçúåø åéìò äøòîå éìëá úðáåìî ïáà ïúåðá å÷ìçð íé÷ñåôä

.à.[çð ììë] ä"åàáå [õîç ä"ô àèùå÷ ñåôã] é"éîäâäáå [àô÷ú 'éñ] éëãøîá åøå÷îå ,ïåùàø éìëë éåäã áúë à"îøä

.úåðçìåùä øùëä ïéðòá å"éøäîá øàåáî ïëå ,úåéðåîééî úåäâää ïåùìî úö÷ òîùî ïëã [èé ÷"ñ] ø"àä áúëå

úà äçéúøî úðáåìîä ïáàäù íåùî àåäã [ì"éøäî ì"æ ä"ãåñ áðú 'éñ] äùéøãä áúë ,ïåùàø éìëë éåäã àä íòèáå

à"øâäå .[åúçéúøî ïáàäù íåùî ,éðù éìëî éåøéòä úà úåùòì íâ íù øéúä äæ íòèîå] .ùîî ø"ëë ì"åäå ,éåøéòä

éåä ïëìå úððöî äðéà ïáàä àëäå ,åððöî åá òâåô àåäù éìëäù íåùî àåä éåøéòá àîìòá ïåøñçäã áúë [àì ÷"ñ]

.à"øâä éøáã úà àéáä [àð ÷"ñ] á"ðùîäå .ø"ëë

.áíéîäù ùîî ø"ëë åðéà êà ,ïðèöé àì éåøéòäù àìà äìéòåî äðéà úðáåìî ïáàù áúë [øãñ ä"ã áðú 'éñ] ç"áä

,ïåùàø éìëì åñðëåä àìù úåøò÷ àìà úðáåìî ïáàá øéùëäì ïéàù ç"áä áúë ïëìå .ùàä ìò åçúøð åáù éìëä êåúá

[ãì ÷"ñ äì÷ 'éñ ã"åé] ê"ùä éøáã úà àéáäù [çé ÷"ñ à"à] â"îôá ò"òå .ç"áä éøáã úà àéáä [çé ÷"ñ] à"âîäå

דאזלינן או האור, ע"י בהן משתמש שלפעמים אף בהגעלה לו סגי ולכן בלע היתירא חשיב דחמץ או מתרי, אחד מוכח האור על בנצלה

דסברי מזה מוכח ליבון, צריכין האור ע"י חמץ בהן שמשתמשין דשיפודים הביאו והרא"ש שהרי"ף וכיון הכלי. של תשמישו רוב בתר

הכלי. של תשמישו רוב בתר דאזלינן דסברי וע"כ בלע, היתירא החמץ חשיב דלא

ג] [סעיף שנתבאר וכמו זה כלי להתיר יש בהגעלה אפילו דהא הוא, פשוט קל בליבון דסגי זה דין בפסח חמץ איסור לענין ולכאורה .25

מ"מ ואולי בהגעלה. דסגי בסכינים בגמרא הדין מפורש תשמישו] ורוב היתירא שהוא שי"א חמץ [איסור לטיבותא תרתי דכשיש בסכינים,

אזלינן רוה"פ שלפי כיון ואולי קל, בליבון להקל הוא חידוש איסורים שאר ולענין וצ"ע. קל, בליבון סגי אך דוקא ליבון הצריכו ממנהגא

הוא קל דליבון דס"ל אביגדור הרב בשם ההגמ"י שיטת על בזה סמכינן לכן הכלי, את וללבן לחומרא לחוש הבאנו רק תשמישו, רוב בתר

ליבון. בכלל
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åúòéìáù ð"ééá ÷ø ìéòåî ,éåøéòå úåðáåìî íéðáà úðéúð é"ò ð"ééä ìù úåéáçä øéùëäì íù à"îøä ë"ùîù áúëù

.ïðåöá

.âêà ,éåøéòå úðáåìî ïáà åì àéðäî àì ø"ë é"ò åùéîùú áåøù éìëã è÷ðå åæ ú÷åìçîá äòøëä äùò [èé ÷"ñ] ø"àä

åéøáã åàáåäå ,éåøéòá úðáåìî ïáà é"ò ïäá ì÷äì ùé ,ø"ëá ïúåà ïéáçåú íéîòôì ÷øå éåøéòá ïùéîùú áåøù úåøò÷

.[àð ÷"ñ] á"ðùîá

.ã,úðáåìî ïáà é"ò úåøò÷ øéùëäì ì÷äì øùôà æàù ,åîåé ïá åðéà àäé éìëäù éàðúáå ø"àäë òéøëä [àð ÷"ñ] á"ðùîä

.â"îôá åàáåäù ì"ðä ê"ùä éøáãì ùùçù íåùî åîòèå

Ê ÛÈÚÒ
àîìéã äéìò ñééçã íåùî íéìçâá åéåìéî é"ò ç"ë øéùëäì ïéàù [:ì óã] 'îâá åøîàù íùëã ,âéäðîä íùá øåèá àåä ïéãä øå÷î

.øåñà ïø÷ äéåùò ïäìù ú÷ä ÷ø íà óàã [ãð ÷"ñ] á"ðùîä áúëå .ïø÷î éåùòä éìëá ä"ä ,ò÷ô

.[äì 'éñ] íéòã íéîúäë àìãå ,åìéòâäì øåñà éìëä ìò ñç åðéàù éî óàù áúëù [âé ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééò

íà ïåãì ùé ãéæî äéä íàå ,äìåñô åúìòâä ïéà ââåùá ïë äùò íà ,åéìò ñçù éìëä úà ìéòâäå øáò íàù â"îôä áúë ãåò

.ãáòéãá ì÷äì ùé éìëá ìùéá øáë íàù áúëù [èé ÷"ñ à"à] â"îôá ïééòå .ãáòéã äìåñô åúìòâä

Á ÛÈÚÒ
íéøáåñäë àìãå ,[åðåôîéñî é"ø] äôéèùá íäì éãå ììë íéòìåá íðéà íéðáà éìëù íéøáåñäë àìã àåä äæ óéòñù øåèá ïééò

.ïøéùëäì úìòåî àéäå äìòâä íéëéøö íéðáà éìëã ó"éøäë àìà ,[ïåàâ éàä áø] äìòâä åäì àéðäî àìå ç"ëë ååä ïáà éìëù

.[äìòâä ïéëéøöã ì"éé÷å ,íéòìåá íðéà åà ïéòìåá íà íöò éìëá ú÷åìçî íâ àéáä é"áäå]

Ë ÛÈÚÒ
,èìô åîöò àåäù äîî òìåáå øæåç éìëù ïðéùééç àì éàîàå ,äìòâää ïôåà øàåáî íù ,[áðú 'éñ] ïìäì ä"òá øàáúé äæ óéòñ

.åèìô íéøçà íéìëù äîî åà

È ÛÈÚÒ
çìîá íúåà íéçìåî åéäù íåùî ,øùá íäá íéçìåîù íéìñì äìéçúëì äìòâä êéøöäù ,ä"éáàøä íùá øåèá àåä ïéãä øå÷î

íéøúåî åìà íéìñù [äð 'éñì úåçúôî] áúëù ,äîåøúä øôñ àåä ÷ìåçäå .õîç éøåøéô íäá åéä íéîòôìå çñôì ÷ãáð àìù

ôá ùåîéùá.äìòâä íéëéøö íðéàå çñ

.õîç äæä ìñá òìáðù ùåçì àøåñéà ïðé÷æçî àìã íåùî àåä ú"äñ ìù åîòèã ç"øôä áúëå

õîç ïàë äéä íà óàù ïåéëã åîòè äøåàëìå .ïåùàø éìëî éåøéòá äæì éã ,ïìéòâäì áåèã à"îøä áúëù äîã ç"øôä áúë ãåò

.÷"ë ìùáîù éåøéòá äéì éâñ ïëì ,÷"ë àìà éìëá äòéìáî äðéà äçéìîã ,÷"ë àìà éìëá òìáð àì26

שאינו הכא מ"מ ה], סעיף לעיל ועיין ט ס"ק לעיל [מ"ז בפמ"ג וכמבואר מליחה ע"י שבלע כלי עירוי ע"י להגעיל א"א שבעלמא ואף .26

לכן להפליט] בכלים מליחה דאין מליחה, ע"י נפלט הוא אין חמץ בכלי נבלע אם שאף ועוד איסורא, מחזקינן [דלא בעלמא חומרא אלא

כ"ק. מבשל שעירוי השיטות על סמכינן
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é÷åæçàã ,ä"éáàøä éôì óà øñàð øùáä ïéàù [ë ÷"ñ] à"âîä áúë ,äìòâä éìá äìà íéìñá çñôá øùá çìî íà ,ãáòéã ïéðòìå

â"îôä äæî ÷ééãîå] .òåìáä õîçä úà íäî èéìôäì íéìëì äçéìî ïéà õîç òìáðù òåãé íà åìéôàù ãåòå ,ïðé÷æçî àì àøåñéà

.[éìëä úçéìî é"ò èìôð åðéà øáã íåùã ,åäùî èéìôäì óà íéìëì äçéìî ïéàã

ïåéë ,äìòâäá åà ïåáéìá äð÷ú íäì ïéàå ùåîéùá íéøåñàù [çé óéòñ] ïìäì íðéã øàåáî ,õîçá íäá åùîúùäù òåãéù íéìñ

.íéìñ íúåàá çìîù äî ìåëàì øúåî íà ò"ö ãáòéãá óàã [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå ,íé÷ãñä ïéá ïéòá õîç ùéù

‡È ÛÈÚÒ
:ïéìëåà äá ïéðâèîù úáçî ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.àé"ò åùéîùú éø÷éî úáçîã åáúë [.äì óã ã øòù ã úéá øö÷ä úéáä úøåú] à"áùøäå [øåèá àáåä] ìàåé åðéáø

.ïåáéì éòáå ,øåàä

,èòåî ïîùá ïéùîúùîù ïåéëã" íåùî àåä ,ïîùá åá ïéðâèîù óà øåàä é"ò åùéîùú éø÷éîã íòèäã à"áùøä áúëå

."åéìà òéâî ïîùä ïéàù íå÷îá åá ïéðâèîù øåñéàä àöîééù íéîòô27

,ïåáéì êéøöäì ùé íéøåñéà øàùá ÷øù à"áùøä íùá áúë íçåøé åðéáøù àéáä [úøúåî ä"ã] äëìä øåàéáä íðîà

.äìòâäá ì÷äì ùé çñôá õîç ïéðòì êà28

.[ã"ñ àë÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä íâ áúë äæ ÷åìéçëã ïìäì äàøå

.áàúôñåú àéáä íâå ,øáã ìëì ìåùéáë ïåâéèã åéøáã ìò äîúå ,ìàåé åðéáø åéáà éøáã úà àéáä [øåèá àáåä] ä"éáàøä

.ä"éáàøì íéëñä [æ 'éñ íéçñô ä"ô] ù"àøäå .äìòâäá íéøùëð íäá ïéðâèîù íéìëã [æ"ò è"ô]29

‰ÎÏ‰Ïàë÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä áúë ïéøåñéà øàù ïéðòì åìéàå ,äìòâäá äì éâñ úáçîã çñôá õîç ïéðòì [äæ óéòñ] ÷ñô ò"åùä :

.ïåáéì éòá ïéøåñéà øàù ïéðòì ,äìòâäá ì÷éä çñôá õîç ïéðòìù óàã [ã"ñ30

ïéãä ø÷éòî íðîà ,[ïéæúéð úåöåöéð åéäéù ö"àå] óøùð ù÷ã ïåáéìá äì éâñã áúëå ,úáçîä úà ïáìì ïéøéîçî ùéã àéáä à"îøäå

ברא"ש ומקורו המחבת. על בעין נאפית והעיסה השמן מתייבש דלפעמים משום הוא המחמירים של דהטעם כתב כב] [ס"ק והמג"א .27

ז]. סי' פסחים [פ"ד

אלא הכי ס"ל לא עצמו שהרשב"א דאף בלע, היתירא מיקרי בפסח דחמץ הסוברות השיטות את לצרף דיש משום הטעם ולכאורה .28

שיטתם. לצרף יש מ"מ בלע, איסורא ומיקרי עליו שמו דחמץ סובר

והתבשיל השמן שמתייבש דאף חולק והרא"ש תנור. כמאפה והו"ל השמן מתייבש שלפעמים משום ללבן מחמירין דיש הרא"ש וכתב .29

התבשיל מקדיח שפעמים כיון ליבון יצטרכו בהן שמבשלין הקדירות כל דאל"כ בתבשיל, משקה לחלוחית יש מ"מ הקדירה, לדפני דבוק

בתבשיל. משקה לחלוחית יש שתמיד כנ"ל הטעם אע"כ לזה, שיחוש מי מצינו ולא הקדירה, לדפני ונדבק ונשרף

איסורין: שאר לבין בפסח חמץ בין החילוק טעם בביאור אופנים ב' שכתב ח] [ס"ק בש"ך ועיי"ש .30

את"ל אף בהגעלה לו וסגי בלע, היתירא מיקרי דחמץ והמרדכי תוס' שיטת את לצרף יש שבחמץ הוא דהחילוק כתב עצמו הש"ך א)

האור. ע"י תשמישו דמיקרי

באופן נוגע האיסור אם הוא האור ע"י תשמישו של ההגדרה שיסוד מזה נובע איסורין לשאר פסח בין שהחילוק כתב מפאנו הרמ"ע ב)

אם ואף האור, ע"י תשמישו בגדר ה"ז בכלי נוגע עצמו שהאיסור דכל הרמ"ע וסובר אמצעי, ע"י בכלי נבלע האיסור אם לבין בכלי, ישיר

והקדירה האור ע"י תשמישו ה"ז בקדירה, לע"ז שנתנסכו מים בישלו אם וכן בקדירה, נסך יין בישלו אם [ולשיטתו משקה. הוא האיסור

תשמישו מיקרי לא ולכן השומן, אמצעי, ע"י בכלי נבלע שהחמץ נמצא בשומן, מטוגן שהחמץ בפסח חמץ לענין ומעתה ליבון]. טעונה

ליבון. בעי ולכן אמצעי ע"י שלא במחבת נבלע החלב בחלב, לטגן שרגילין גויים של מחבת משא"כ האור, ◌ֵע"י
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.äìòâäá éâñã íâ è÷ð

é"éîâää úèéùë à"îøä ì÷éä ,äìòâäá éâñã à"éù ïåéë íðîà ,ïåáéì ïðéòáã äèéùäë äìéçúëì øéîçä à"îøäù â"îôä áúëå

.ïéæúéð úåöåöéð éø÷éî óøùð ù÷ã ïåáéì íâù øåãâéáà ø"øä íùá

.õåçáî óøùð ù÷á éâñ àìå øåîâ ïåáéì êéøöä ïëìå ïåáéì ïðéòá àðéãîã áúë ç"øôäå

éø÷éî àìã øáåñ ò"åùäù ,çñôá õîçá ð"ä ë"à ïåáéì éòáã ò"åùä øéîçî ïéøåñéà øàù ïéðòì íàã àåä ç"øôä ìù åîòè

.òìá àøéúéä

.ç"øôä éøáã úà ÷éúòä [æñ ÷"ñ] á"ðùîäå31

.äìòâäá úáçîì éâñã ò"åùäë åúòãù äàøð à"øâäîå

ì"ñã òîùî äù÷ ïåáéìá à"àùë íðîà ,äù÷ ïåáéì éòáã äæ ïéðòì éîð åðééä äøåàëìå ,ç"øôäì äìéçúëì ùùç á"ðùîäã äàøðå

ì"ñ íé÷ñåôä áåøã [úøúåî ä"ã] ì"äáá êéøàäù åîëå ,äìòâäá éâñ àðéã ø÷éòîù ïåéë ,õåçáî óøùð ù÷ùë à"îøäë ì÷äì

áåø úòãë ì÷äì ùé éàãåáù ì"äáä áúë [çñôá ìéùáúá äá ìùéá øáëå úáçîä úà ìéòâä íà] ãáòéã ïéðòìå .äìòâäá éâñã

.ì"ðä íé÷ñåôä32

¯È˘È ÔÙÂ‡· ¯ÂÒÈ‡ ‰˜˘Ó ÚÏ·˘ ÈÏÎ

àôî ò"îøä áúëê"ùäå .øåàä é"ò åùéîùú øãâá æ"ä éìëá øéùé ïôåàá òâðù øáã ìëã [åö 'éñ äéøæò íçðî ú"åù] äáåùúá åð

éòáå øåàä é"ò åùéîùú àø÷ð æ"ä ,øåñéà ìù áìç åîë øåîâ ä÷ùî ìùéá åìéôàã ùøéôå åéøáã àéáä [ç ÷"ñ àë÷ 'éñ ã"åé]ÈÈ

.ïåáéì33

ïåâë øåñéàä àåä åîöò ä÷ùîäù óà ,äìòâäá åì éâñ ä÷ùî åäæù ïåéëã éôè øáúñîã ÷éñäå äæá ïã [æè ÷"ñ æ"î ïàë] â"îôäå

òìáðùë óà äìòâäá éâñã ò"îøä íâ íéëñî øåîâ ä÷ùîáã áúë [àë ÷"ñ à"âîä ìò] ñ"úç úåäâäáå .æ"òì åëñðúðù íéî åà ïéé

,øåàä é"ò åùéîùú éø÷éî øåîâ ä÷ùî éåä àìå øåñéàä àåä åîöò áìçäù ïåéëã ì"ñ øåîâ ä÷ùî åðéàù áìçá ÷øå ,éòöîà éìáÅÆ

é"ò åùéîùú éø÷éî àì éòöîà é"ò òìáð õîçäù êåúî ,øùë ïîåùá õîç äðùä êùîá äá åðâéèù ìàøùé ìù úáçîá ë"àùî

.ò"îøä úòã åæå ,[àøåñéà éø÷éî õîçã ì"úà óà] äìòâäá åì éâñå øåàä

¯Â‡‰ È"Ú Â˘ÈÓ˘˙ ÔÈ�ÚÏ ‰˜˘Ó È¯˜ÈÓ È‡ ÔÓÂ˘

÷ñô ïëå ,íãà ééçäå æ"øâä åáúë ïëå ,øåàä é"ò åùéîùú éø÷éî àì ïëì ïîåù é"ò õîçä ïéðâèîù ïåéëã [àë ÷"ñ] à"âîä áúë

.ïîåù ïéã ò"öá çéðäù [àë ÷"ñ à"à] â"îôäë àìãå] ,[ãñ ÷"ñ] á"ðùîä

¯Â‡‰ È"Ú Â˘ÈÓ˘˙ È¯˜Ó È‡ ¯„˜ ÈÏˆ

ïîåùä èìôðù éðôìù íåùî ãçàä ,ïåáéì éòá øã÷ éìö íééåâ åá åùòù éìëã àäì íéîòè éðù [æè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

נשרף. בקש סגי ולא גמור ליבון הצריך שהפר"ח במפורש כתב ולא מדינא, ליבון הצריך דהפר"ח הביא המשנ"ב .31

למחבת. ליבון מצריכים הפוסקים שרוב שכתב כהחיי"א ודלא .32

סגי בלע שבהיתירא מודה שהרמ"ע די"ל ליבון, דבעי מוכרח אינו מ"מ האור ע"י דמיקרי דנהי כתב שם] לש"ך [בהגהותיו רע"א .33

בשימוש להתירו קל בליבון חלבי פלאדין בו שאפו לכלי דסגי ס"ה] תקט סי' [או"ח בשו"ע כמבואר בלע היתירא מיקרי וחלב ◌ָ◌ָבהגעלה.

לבשר.
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.øéùé ïôåàá éìëá òìáð àåäå øåñéà àåä åîöò ïîåùäù íåùî éðùäå ,øùáäî úåøéùé éìëä òìá

·È ÛÈÚÒ
åá àëééù àìã óà ,õò éìëá íâ àåä äæ áåéçù íù øàåáîå .æò÷ú 'éñ íéçñô éëãøîá àåä ãé úéá úìòâä áåéç ìù ïéãä øå÷î

äòìá àîù ð"à ,íéìëä úçãä ïîæá äòìá éìëä ìù ãéä àîù àåä ùùçäù íé÷ñåôä åáúëå ."åìåë íç åúö÷î íç"ã àøáñä

.äéìò åæúéðù úåöåöéðî ìåùéáä ïîæá

ïðéùééçã ,åìåë íç åúö÷î íçã úëúî éìëá óñåð ùùç ùé [éìëä ìù ãéá øéùé ïôåàá õîç òìáð àîù] ì"ðä úåùùçä ãáìî

.éìëä ãéáå éìëä éáåò ìëá õîçä òôòô ìåùéáä ïîæáù34

,íéùã÷á åðééäã 'îâá øàáúðå .äôéèùå ä÷éøî éìëä ìë ïåòè éà éìë úö÷îá ìùéáá [:åö óã íéçáæ] àøîâä úééâåñá éåìú äæ ïåãéð

.éìëä úö÷îì äôéèùå ä÷éøîá éâñã èåùô äîåøúá êà

[.æì óã ã øòù ã úéá úéáä úøåú] ä"àøäå à"áùøä äæá å÷ìçðå

.àè÷ð ïëìå .éìëä ìë úà øéùëäì ïðéòá ïéìåçì ìáà ,éìëä ìëì äôéèùå ä÷éøîî åøèô äîåøúá ÷øù è÷ð à"áùøä

èåìôì äìéòåî äðéà éìëä úö÷î úìòâäå ,åìåëá òôòô øåñéàäù ïðéøîà åúö÷îá øåñéà ìùéáù éìëã àðéãì à"áùøä

.éìëä ìë úà ìéòâäì êéøö àìà ,åìåëî øåñéàä úà

.áòôòô øåñéàäù íùë ,åèìåô êë åòìåáë ïðéøîàã åðééäå ,éìëä úö÷îì äôéèùå ä÷éøîá éâñ ïéìåçá íâã è÷ð ä"àøä

.éìëä ìëî òåìáä úà úèìåô åá ìùéáù éìëä úö÷î úìòâä ïë ,éìëä ìëá ìåùéáä ïîæá35

è÷ð íéðéëñ ïéãá [.ç óã íéçñô á"ô] ï"øáå .à"áùøäë ÷ééåãî [ãì 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøáù àéáä [àë÷ 'éñ] é"áäå

.åèìåô êë åòìåáë ïðéøîàã ,ä"àøäë è÷ð øåèä ïëå ,ä"àøäë36

‰ÎÏ‰Ï:íé÷ñåôá úåèéù äîë äæá åðéöî :

.àøéùëäì øùôà éà êà ,éìëä ìë øñàð éìëä úö÷îá øåñéà ìùéá íàã ,à"áùøäë ÷ñô [å"ñ àë÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä

.[æ ÷"ñ íù] æ"èä ÷ñô ïëå ,åúö÷î úìòâä é"ò éìëä úà

פעפוע שאין רע"א בהגהת כתב במסמרות, מחוברת היד אם אך אליו, שהולחמה כגון הכלי עם אחת מקשה היא הכלי כשיד והיינו .34

לזה. מזה פעפוע שאין ביניהם, רוטב ואין בזה זה הנוגעים כלים כב' דהוי היד, אל מהכלי

הכלי מקצת ליבון ולכן אותו, ומכלה שורף רק הכלי מן האיסור את מפליט אינו ליבון אך כן, לומר שייך בהגעלה שרק הרא"ה וכתב .35

הכלי. לכל מועיל אינו

לדברי סותרים הכלי לכל מועיל הכלי מקצת שהכשר שכתב הטור דברי אין הרא"ה של זה חילוק דלפי יז] ס"ק קכא [סי' הש"ך וכתב

לגבי שגם משמע קכא] [סי' הטור לשון דסתימת וקצ"ע בהגעלה. איירי הטור ואילו בליבון, איירי דהרא"ש כן, כתב שלא בע"ז הרא"ש

לכולו. מועיל הכלי מקצת דהכשר ס"ל ליבון

וסיעתו התרומה ספר בדברי זה לדין נוסף מקור שהביא יז] [ס"ק בש"ך ועיי"ש ו]. סעיף קכא [סי' ביו"ד זה בנידון האריכו הפוסקים .36

ולא בקדירה שנתחב במה רק משערין בשרי לתבשיל חלבי כף תחב שאם א], סעיף צד סי' [יו"ד בשו"ע שהובאו והגמי"י] מרדכי [סמ"ג,

הכף. בכל

היד כאשר רק הוא כולו חם מקצתו חם אמרינן אם הנידון שכל שכתב כד] ס"ק המג"א על [הגהתו רע"א דברי את עוד בזה להוסיף יש

בכל האיסור מפעפע בודאי חם שהכל רואים כשאנו אך כולו, חם מקצתו חם מדין בה מפעפע שהאיסור אמרינן דאפ"ה צוננת, הכף של

הכלי. עם אחת מקשה היא אם הכלי של וביד הכלי עובי
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.á,åìåë íç åúö÷î íçã íåùî éìëä ìë øñàðå ,éìëä úö÷îá ÷ø ìùéá íàù ,øåèäå ï"øäå ä"àøäë ÷ñô [íù] à"îøä

.éìëä úö÷î é"ò åìéòâäì à"à éìëä ìëá ìùéá íà êà ,úö÷îä úìòâä é"ò åìéòâäì øùôà

.âäìéçúëì íðîà] .éìëä ìëá òôòôî åðéà úö÷îá ìåùéáù ù"ùéäå õ"î íçðî áøäå íéàøéäë è÷ð [æé ÷"ñ íù] ê"ùä

.[éìëä ìë úà ìéòâäì ïðéòá

òâðù úö÷îä çëî ãåôéùä ìë øñàð äæá ,ãåôéùá øùá äìöù ïåâë øåàä é"ò ùîúùð íà êà ,ìåùéáá à÷åã äæ ìëå

ìëî øùáä òìåáã ,åúö÷îá øùë øùá äìöå ãåôéùä ìë øñàð íà øéîçäì ùé ïëå .éôè óéãò øåàä çëã ,øåñéàá

.ãåôéùä êøåà37

.ãúö÷î úà ìéòâä øùàëå ,éìëä ìëá øåñéàä òôòôî éìëä úö÷îá ìùéá øùàëã ÷ñô [ãë ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîä

,éìëä ìëî òåôòô àäé àì øúéä ìù ìéùáúá úö÷î åúåà úà áåçúé äúòî íàù ,äöçîì åúìòâä äìéòåä éìëä

.øñàð ìéùáúä ìòâåä àìù éìëä ÷ìç úà áåçúé íà êà

‰ÎÏ‰Ïà"îøäë åè÷ð [à"ééç ,æ"øâ ,íééç øå÷î ,à"øâ ,ø"à ,á÷òé ÷ç] íéðåøçàä íé÷ñåôä áåøù àéáä [èñ ÷"ñ] á"ðùîä :

.à"âîäë àìãå ,éìëä ìë úà øéúäì éãë éìëä úö÷î úìòâäá éâñå ,åèìåô êë åòìåáë ïðéøîàã38

.ãé úéáä úà íâ ìéòâäì êéøöù íé÷ñåôä åáúë äìéçúëì íðîà39

.íéìëä úçãä ïîæá åà úåöåöéð é"ò øéùé ïôåàá åîöò õîçä äá òìáð àîù (à : äìòâä ãé úéá äëéøö úåáéñ éúùîù àöîðå

.ãé úéáä ìà ïôåãä êøã òôòôî õîçäù ïðéøîà úëúî éìëá (á40

ÈÂ¯ÈÚ È"Ú „È ˙È·‰ ¯˘Î‰

[ãé ÷"ñ àë÷ 'éñ ã"åé] î"ãì åøå÷î [áî ÷"ñ] à"øâä ïééöå ,éåøéò é"ò ãé úéáä úà ìéòâäì ìåëé äìéçúëì óàã à"îøä áúë

.ä"åàä íùá41

éåøéòä íåçã áúë à"øâäå .éåøéòì éîã ãéä úéá ìà éìëäî øåñéàä ìù òåôòôäã [äë ÷"ñ] à"âîä áúë éåøéòá éâñã àä íòèáå

.åìåë íç åúö÷î íç ìù íåçäî úåçô åðéà42

בין בקיאין אנו שאין בזה אמרינן אם שנסתפק ועיי"ש בכחוש, ולא הכלי בכל מפעפע שמן בלוע שדוקא הנ"ל הש"ך על רע"א וכתב .37

לשמן. כחוש

ישיר באופן מהאיסור בלע שלא הכלי של בצד היתר ונשתמש הגעילו לא אם אך הכלי, מקצת את הגעיל אכן אם דוקא היינו אמנם .38

פעפוע אין הש"ך ולפי הכלי בכל פעפוע יש הט"ז דלפי והש"ך, הט"ז בזה שנחלקו הביא כב] [סעיף והגר"ז במשנ"ב. הדין נתפרש לא

הש"ך. על לסמוך אפשר יו"ט שמחת ומניעת מרובה הפסד שבמקום הגר"ז וכתב הכלי. בכל

[סימן וברמ"א לכתחילה, הכל להגעיל דטוב שכתב טז] ס"ק קכא סי' [יו"ד בד"מ עוד ועיין זה]. [סעיף וברמ"א בשו"ע מבואר כך .39

[או"ח בעצמו הרמ"א כתב וכן והמהרש"ל, והיתר האיסור כתב דכן והביא זאת הביא יח] [ס"ק הש"ך אך זו, לשון כתב לא ו] סעיף הנ"ל

תנא]. סי'

ברגים. או במסמרים אליו מחובר הוא כאשר ולא אליו, מרותך שהוא כגון הכלי, עם אחת מקשה עשוי יד כשהבית והיינו .40

עירוי. דמהני נתפרש לא או"ה בספר ולפנינו .41

הבית בעובי שנבלע מה לפלוט מהני ואיך יד, הבית של קליפה מכדי אלא פולט העירוי אין יד הבית על מערה דכאשר לשאול ויש .42

ע"י שנבלע מה שנפלט באופן יד הבית עובי את הוא מחמם מ"מ כ"ק, אלא מבשל אינו שהעירוי דנהי וצ"ל כולו. חם מקצתו חם ע"י יד

כולו. חם מקצתו חם
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é"ò ãéä úéáá òìáðù äî èåìôì éåøéòä úøèîã éëãøî øîàîä íùá áúë àìà ,äìà íéîòè àéáä àì [àò ÷"ñ] á"ðùîä

.úåöåöéð43

.éåøéòá éâñ àìå ïåùàø éìëá åìéòâäì êéøöã èåùô ïåùàø éìëá ãéä úéáá ùîúùðù òãåé íàù á"ðùîä óéñåäå44

‚È ÛÈÚÒ
.íéøîñîá øáåçî éàìè åéáâ ìò ùéù éìë úøùëä ïåãéðá å÷ñò íéðåùàøä45:àðéãì ÷åìéç íäéðéá ùéå

.àäòéìáä äîã÷ íà] éàìèä úçú òåìáä õîçä úà èåìôì äìòâäì øùôàî åðéà éàìèäù åè÷ð øåèäå ù"àøäå éëãøîä

.[éàìèä úçðäì46

.áèìôð éàìèì úçúî ïôåãá òåìáù äî íâå ,äìòâäá ììë íâåô åðéà éàìèäù áúë [àòù 'éñ à"ç] äáåùúá à"áùøä

.äìòâäá

.éàìèì úçúî ïéòá õîç ùé àîù àåä ùùçäù à"áùøä áúëå47

.éàìèä úçú õîç ñðëð àîù åùùç àìù äàøðå ,ïéòá õîç ùùç ììë åøéëæä àì øåèäå éëãøîäå

éìëá òåìáä õîçì äìéòåî äìòâä ïéàù åùùçù øåèäå éëãøîäë è÷ðù òîùî åðåùì úåèùôîã ,øåàéá êéøö ò"åùä ïåùìå

éàìèì äòéìá äîã÷ ïéá ò"åùä ÷ìéç ïëìå ,éàìèì úçúîäð÷ú åì ïéàù õò éìëáù áúë êãéàîå ,äòéìáì éàìè íã÷ ïéáì

úçúî éìëá òåìáä èìôéé êéàã ò"ö éúëà äøåàëìå ,íù àöîðù ïéòá õîçä úà àéöåäì ìëåéù éãë ÷ãñä áéçøäì êéøö íéìçâá

.éàìèì úçúîù äî èåìôì äìéòåî äìòâäù à"áùøäë ì"ñã äæî çëåî äøåàëìå .éàìèì

õîçì ÷ø ùùçù à"áùøäë è÷ð ò"åùäù [äò ÷"ñ] á"ðùîä è÷ð ïëå ,íéðåøçà ãåòå ì÷ùä úéöçîäå éëãøî øîàîä åáúëå

áòéáúëù äîå ,ïéòá õîç íù ÷áãðù íéùùåç åðàù äðååëä ,äìòâä àéðäî àì éàìèì øåñéàä úòéìá äîã÷ íàù áúëù äîå ,ï

.÷áãåäù éøçà åéúçú õîç ñðëðù ùùç ïéàù áèéä ÷åáã éàìèá éøééî ,äìòâä àéðäî äòéìáì éàìè íã÷ íàù48

כשהוא יד הבית על עירוי מהני ואיך עוביו, בכל נבלעו ניצוצות עליו נפלו ואם רותח, יד הבית הבישול דבזמן לשאול יש כאן גם .43

וצ"ע. יד, בבית כ"כ נבלע העירוי ואין גבר תתאה שאז צונן,

.44ïåéò úôñåú
בכלי שנבלע כחלב זה הרי יד, הבית אל ופעפע בכלי חלב נבלע שאם הדברים בתוך שכתב יז] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ונבלעועיין ממנו ונפלטו ָ◌ָ◌

הביאו, יז] ס"ק הש"ך על קכא סי' [יו"ד ורע"א נ"ט. בר נ"ט וכדין יאסר לא יד בבית בשר יגע אם ולכן נ"ט, בר כנ"ט והוי אחר, בכלי

לדינא. בזה צ"ע ולענ"ד וז"ל ע"ז וכתב

הדברים. בהמשך להלן יבואר הלחמה ע"י מחובר טלאי דין .45

פולטו. כך דכבולעו להכשירו, מועילה דההגעלה וסיעתו המרדכי נקט לבליעה הטלאי קדם דאם .46

פולטו, כך דכבולעו לו, להועיל צריכה הגעלה היתה הדין שמן יח] ס"ק בט"ז לשונו [והובאה המרדכי כתב לטלאי הבליעה בקדמה והנה

שהמרדכי הפמ"ג וכתב ופולט. שתחתיו מה ומוציא הדיבוק, רפה בפסח ושוב בחוזק, מדובק הטלאי היה ההגעלה בזמן שמא חיישינן אלא

מחשש [ורק הפסח קודם של ההגעלה פלטה כבר בפסח מהכלי לפלוט עלול שהבישול מה ממ"נ, אמרינן הוי חששא הך לאו דאי סובר

אלא ממ"נ, דאמרינן נקטו לא ובפר"ח דבכנה"ג שכתב בפמ"ג ועיין הדיבוק]. קודם להגעיל המרדכי הצריך טפי ופליט הדיבוק נתרפה שמא

לטלאי. מתחת חמץ יפלוט בפסח שיבשל בזמן וכן נפלט, מעט אך הכל לפלוט בהגעלה כח אין שמא חיישינן

בזמן בכלי דבוק החמץ היה לשמא רק ולא הטלאי, הנחת אחרי גם בעין חמץ נכנס שמא שחשש משמע הרשב"א לשון מפשטות .47

נכנס שמא של לחשוש מקום אין וחריצים סדקים שום ואין היטב דבוק הטלאי דאם במציאות, תלוי הדבר ולכאורה הטלאי, עליו שהונח

עד]. [ס"ק במשנ"ב מבואר וכן אח"כ, בעין חמץ

להלן. דבריו ויבוארו בכלי, הבלוע על דקאי לשונו כפשטות השו"ע את פירש כז] [ס"ק והמג"א .48
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.éàìèä úçú éìëá òåìáì íâ íéùùåçä íé÷ñåô ùéã óéñåä ë"çàå ,íéðåøçàä ìù äæ ùåøéô àéáä [íù] á"ðùîäå

ÌÈÏÁ‚ ÁÈ�È˘ Ú"Â˘‰ È¯·„·

'éñ à"ç] à"áùøä ú"åùá åøå÷îå ,éàìèì úçúîù øåñéàä óåâ óøùéù ãò íéìçâ çéðé éàìèì äòéìáä äîã÷ íàù ò"åùä áúë

éàìèä úçú àöîðù ïéòá õîçä úà óåøùì ÷ø äìéòåî àéäå ,äù÷ ïåáéìë äðéà íéìçâ úçðäã äîú [æë ÷"ñ] à"âîäå .[àòù

äòéìá äîã÷áã à"âîä áúëå .éàìèì úçúî éìëá òåìáä õîçä úà úåìëìå óåøùì äìéòåî àéä ïéà êà ,[à"áùøä éøééà äæáù]

éâñ äòéìáì éàìè íã÷á êà ,[åò ÷"ñ] á"ðùîä íàéáäå ç"áä ë"ëå ,éìëäî íéæúéð úåöåöéð åéäéù ãò äù÷ ïåáéì êéøö éàìèì

.ì÷ ïåáéìá49

‰ÎÏ‰Ïíéæúéð úåöåöéð åéäéù ö"àå ,àãéøâ íéìçâ úçðäá éãå ì÷ ïåáéìá ì÷äì ùé åîåé ïá åðéàù éìëáã [åò ÷"ñ] á"ðùîä áúë :

.ïéãä ø÷éòî ïë è÷ð æ"øâä íâå ,ïôåãá òåìáä úà èåìôì äìéòåî äìòâäã à"áùøäë è÷ð ç"øôäù íåùî åîòèå ,éìëäî

ÈÏÎÏ ıÂÁÓ È‡ÏË

.äìòâää åì äìéòåî íéðôáî éìëá òìáð õîçäù ïåéëã ,ììë íâåô åðéà äæ éàìèã [çé ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë50â"îôä ùùç àìå]

.[õîç íù ÷áãéù çéëù àìã íåùî àåäù á"ðùîä áúëå ,éàìèì úçúî õåçáî éìëá ÷åáã ïéòá õîç ùé àîùì

‰ÓÁÏ‰ È"Ú ÈÏÎÏ ¯·Á˙�˘ È‡ÏË

äæá áúëå .éìëá òåìáì íéùùåçäì óà ,äìòâäá åøéùëäì øùôà äîçìä é"ò éìëì øáçúð éàìèä íàù [åò ÷"ñ] á"ðùîä áúë

:íéîòè éðù

.à.ì÷ ïåáéìë åðéãù áø íåîéç é"ò úéùòð äîçìää íöò

.á.éàìèì úçúî òåìáä úà èåìôì íâ äìòâää äìéòåî éìëä íò ùîî ãçà äùòð éàìèäù ïåéë

ÏÈ„· ÔÙÈˆ˘ ıÓÁÓ ÌÈÚÂÏ· ÌÈÏÎ

,ìéãáá íúåà äôéç ë"çàå õîç íäá òåìáù úëúî éìë åéä íàù áúëù éçøæî åäéìà 'ø úáåùú úà àéáä [æë ÷"ñ] à"âîä

:íéîòè éðù äæá áúëå .äìòâä éìá éìëá ùîúùäì øúåî

.àì÷ ïåáéì ùé àëäå ,ì÷ ïåáéìá åì éã éøä ë"à [øåàä é"ò åùéîùú äéä àìù] äìòâäá øùëð äéä ïùéä éìëä íà

äéäù ìéãáä úà åéìò íéøéáòî ë"çàå ,ùàá éìëä úà íéîîçî åéäù é"ò úéùòð äúéä ìéãáá éåôéçä úìåòôù íåùî

.åéãéö éðùî åá úãìåñ ãé éàãåá éøäù ì÷ ïåáéìë áéùç äæ íåçå ,íåçä úîçî åéìò êúéð51

בעין חמץ שם נכנס דאם וקצ"ע לשורפו. קל ליבון ומהני הטלאי, הנחת אחר בעין חמץ שנכנס חושש שהוא ונראה המג"א, כתב כן .49

ולזה הדיבוק במקום לחריצים רק לחוש ויש היטב דבוק הטלאי ואולי הזה, הבלוע יוכשר ובמה הטלאי, שתחת לדופן ממנו נבלע גם א"כ

ודו"ק. הקל, הליבון מהני

חששו לא למה וקצ"ע מבפנים. כטלאי דינו מבחוץ דטלאי הפמ"ג כתב גדולה, מיורה בו ששואבים כגון מבחוץ הבולע בכלי אמנם .50

מבחוץ. הכלי דפנות על התבשילים גלשו לשמא

את שורפת זו רותחת בדיל שטיפת הט"ז וכתב בדיל. הטפת ע"י וסתמוהו שניקב בדיל כלי לגבי זה כעין שכתב יח] [ס"ק ט"ז עיין .51

הסתימה. של מקום באותו בכלי הבלוע החמץ ואת בעין, החמץ
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.á.[õåçì úàöì åëåúáù òåìáì çéðî åðéàå éìëä úà íèåà éåôéçäù ì"ñã åðééäå] íéùãç íéìëë éåä éåôéçä çëîã ãåòå

íåîéçù í"àøä ë"ùî ïéðòìã ,äìòâä åëéøöäå åøéîçä [ä ÷"ñ] ç"øôä ïëå [øåèä úäâäá] â"äðëäù àéáä [æë ÷"ñ à"à] â"îôäå

éëãøîä ë"ùîë) íéøáòä 'áî á"ñéù íåç íà] äæ ïåãéðù â"îôä áúë ,íéøáò éðùî åá úãìåñ ãéå ìéàåä ì÷ ïåáéìë éåä éìëä

ìåùéá ïîæá òìáù éìëã íéøáåñäìã ,[ä óéòñ] ìéòì åàáåäù íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú [ì÷ ïåáéìë áéùç (á óéòñ ìéòì àáåäå

'áî úãìåñ ãéá éâñ àì ð"ä ,úåçéúø äìòîå ùàä ìòù ø"ë à÷åã ïðéòá àìà ,ùàä ìò åðéàù ø"ëá åìéòâäì éâñ àì ùàä ìò

íéøáò,äìòâäî óéãò äæ ïåáéìù ,õåçáî åéìò óøùð ù÷ù äâøãá ì÷ ïåáéì ïðéòá àìà ,øúåé äåáâ íåçá øåàä ìò òìáù éìëá

åðàù ïåéëå ,[øåàä ìò àì åà øåàä ìò òìá íà ÷åìéç ïéàå ïéåù ø"ë ìëã øáåñ íéøáò 'áî úãìåñ ãéá àðéãî ì÷éäù éëãøîäå]

.ì÷ ïåáéìë ì"ðä éìëä íåîéç úà úåàøì ïéà ì"ðä ú÷åìçîá íéøéîçî

.åæ àøáñë ì"éé÷ àìã øàáúî [âë óéòñ] ïìäìù â"îôä áúë ,ùãç éìëë éåäå äèéìôä úà íèåà éåôéçäù í"àøä áúëù äîå

ïëå ,ì÷ ïåáéìë éåäã àøáñä ìò êåîñìå ì÷äì ùé ìéùáú åá ìùéá øáëå éìëä úà ìéòâä àì íàù â"îôä áúë ãáòéã ïéðòìå

íå÷î ìëá äôé äìåò éåôéçäå úåîéîçä ïéà íéîòôìù ïåéë íðîà ,ì÷ ïåáéìë úàæ ïåãì ùé ïéãä ø÷éòîã [æò ÷"ñ] á"ðùîä áúë

.åîåé ïá åðéàù éìëá èøôá øåñàì ïéà ãáòéãáå ,éìëä úà ìéòâäìå øéîçäì ùé ïëì ,éìëá

äù÷ ïåáéì íäá úåùòì êééù àìå] ì÷ ïåáéì ìù äðåùàøä àøáñä àëééù àì ,ïåáéì íéðåòè íäå øåàä é"ò åòìáù íéðùé íéìëáå

êåîñì íà ò"ö ãáòéãá óàù â"îôä áúëå ,ùãç éìëë àäé éåôéçä úîçîù úøçàä àøáñä àìà ïàë ïéàå ,[ì÷ì÷úé éåôéöäù ïåéë

.[âë óéòñ] éëä ì"éé÷ àìù øçàî ,åæä àøáñä ìò

„È ÛÈÚÒ
.åá úòìáðå äìåò äòéæäù ïåéë ,ïåùàø éìë é"ò òìåá éåñéëäù ïàë ùãçúîå ,øåèä éøáãá àåä äøéã÷ä éåñéë ìù ïéãä øå÷î

éåñéëì éâñ ïëìå ,øåà é"ò äòéìáë àìå ,äçì àéä äòéæäù ïåéë ä÷ùîå ìåùéá é"ò äòéìáë úðåãéð äòéìáäù ùãçúî êãéàîå

.[ïåáéì éåñéëì êéøöäù èò÷ú 'éñ éëãøîäë àìãå] .äìòâäá

ÂÓÂÈ Ô· Â�È‡˘ ÈÂÒÈÎ

éðååâ ìëáå åîåé ïá åðéà ìù àìå÷ ïéà éåñéëáù àøåã éøòù úåäâä àéáäù [âö 'éñ ã"åé] à"îøäì ïééöîù [èë ÷"ñ] à"âîá ïééò

.åîåé ïá åðéà ìù àìå÷ä úà çñô ïéðòì éåñéë ìù úå÷éôñá óøöì ïéà æ"éôìù à"âîä áúëå .åîåé ïáë äì ïðéðééã

ùéù åà ãñôä åà úáù êøåö ùéù íå÷îá êà ,âäðîä éðôî äá âäåð àåä êà íòè àìá àøîåç åæù áúëù (íù) à"îøá ïééòå]

.[åæ àøîåçì ùåçì ïéà óñåð óåøéö

.à"îøä ìù åæ àøîåçì ùçã úéìã áúëù ç"øôäì ïééö [èë ÷"ñ à"à] â"îôäå

ïåéë ,øåñéà ïàë ïéà çì äéäð àìå òéæä àì ïééãòå äøéã÷ä ìò åðúðù øçà ãéî éåñéëä úà øéñä íàù [ãô ÷"ñ] á"ðùîä áúë

.áèåø éìá àöåé øåñéà ïéà éìëì éìëîã ,àöåé øåñéàä ïéà äøéã÷ì éåñéëäî íâå ,ìéùáúá òìáúå éåñéëäî èåìôúù äòéæ ïàë ïéàù

ÂË ÛÈÚÒ
.ìëåàä úòéæî òìåá àåäù ãåòå [á .äøøçá òâåð éåñéëäù éåöî [à úåáéñ éúùî äøøçä éåñéëì ïåáéì êéøöä øåèä52

עצמה שהחררה כשם אלא בהגעלה, ליה דתיסגי ובישול לחות ע"י בליעה זאת להחשיב כדי לחה די אינה האוכל שזיעת מזה ומבואר .52
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øáåñ ò"åùäù ã óéòñ ìéòìãëå] ,ïéæúéð úåöåöéðù øåîâ ïåáéì åðééäã â"îôä áúëå ,äøøçä éåñéëá ïåáéì åëéøöä ò"åùäå øåèä

.[äìòâäá åì éâñå àøéúéä éåä õîçã ïðéøîà àìå ,ïåáéì åòá ïéãåôéùù53

,òìá àøéúéä àåä õîçù úåøáåñä úåèéùä óøöì ,ì÷ ïåáéìá ì÷äì øùôà åîåé ïá åðéàá íà ÷ôúñðù [÷ ÷"ñ] ö"äòùá ïééòå

.äáåøî ãñôä àåä ë"àà ãáòéãá óà äæá øñàù [àé ÷"ñ à"à] â"îôäî àéáäå

ÊË ÛÈÚÒ
úéáî õåç äöî ïäá ùîúùî ïðåöá õîç ïäá ùîúùðù íéìëä ìë íúä àúéàã ,:ì óã íéçñô 'îâá àåä äæ óéòñ ìù åãåñé

.øåàù úéáì íçì éøåøéô íò ïéìôìôå ïéîåù äá ïéëãù äëåãî íéðåùàøä åîéãå .äù÷ åöåîéçå ìéàåä øåàù

:[áë óéòñ] ïìäì øàåáîëå ,íéðåùàøä å÷ìçð äéôåâ øåàù úéáá íðîà

.àùéù õåîéçä çë ÷æåç úà åéúåðôãî àéöåäì à"àù ïåéë ,øåàù úéáì äìéòåî äðéà äìòâä íâù ú"øå é"ùø úòã

.äëåãîì äìéòåî äìòâä ïéàã ì"ñ ð"äå ,øåàùá54

.á.äìéòåî äìòâäù ä"éáàøäå êåøòäå ,úàéâ õ"éøå ,[äáåùúá] ù"àøäå ,é"øä úòã

ËÈ ˜"Ò Ê"Ë

øàåáî äæ óéòñáã äù÷äù [èé ÷"ñ] æ"èá ïééò[æ"ñ] æîú ïîéñá åìéàå ,çñôá äëåãîá íéëãù íéðéìáúä íéøñàð äìòâä éìáù

åúåà êà ,åäùî èìåô øñåáäå çñôä íãå÷ ïéëãù éøééà æîú 'éñáã æ"èä õøéúå .øúåî õîç ìù úåëåãîá ïéëãù øñåáù øàåáî

[æîú 'éñá íù] à"îøäã ò"öå .åäùîá øñåà çñôá õîçå ,åîöò çñôá éøééî àëä ë"àùî ,çñôä íãå÷ íéùéùá ìèá åäùî

æ"ò å÷ìç ,åãâð íéùéù ùéå ,åäùî ÷ø äëåãîäî èìåô óéøçä øáãäù ïàë æ"èä ë"ùî ø÷éò íâå .åîöò çñôá êåãì åìéôà øéúä

.åäùîî øúåé èìåôã åè÷ðå íéðåøçàä

ìëã ïðéøîçîã éàîì êà ,óéøç øáã éø÷éî àì øñåáã íéøáåñ íù à"îøäå ò"åùäù [æîú 'éñá ç"øôå à"âî] íé÷ñåôä åøàéá ïëìå

האור. ע"י הגעלה נחשבת שלה הזיעה כן לחלוחית, בתוכה שיש אף האור ע"י תשמישה נחשבת

משה כהמשאת ודלא משקין, זיעת רק ולא עצמו כאוכל חשיבא אוכלין זיעת שגם מוכח והמג"א דמהטור שכתב ל] ס"ק [א"א בפמ"ג ועיין

בזה. שחילק

בה שיש שאני דמחבת בלע, דהיתירא משום בפסח שהיקילו במחבת, השו"ע דעת שביאר ח] ס"ק קכא סי' [יו"ד מהש"ך סתירה ואין .53

יא]. [סעיף וכדלעיל משקה, ע"י רק האור ע"י אינה שבליעתה הסוברות השיטות צירוף

מעשה ועשה החימוץ, כח גדול כמה לתלמידיו הראה אחד שגדול הביא בהג"ה] תקסח [סי' שהמרדכי כתב יט] [ס"ק הט"ז והנה .54

חלב בו נתן ואח"כ הגעילו, וגם האבן את והדיחו זה, במלח החלב מעמידים היו ואח"כ בהמה, קיבת בו למלוח ששימש מתכת באבן

לבית הגעלה מהניא לא וה"נ שבקיבה, המעמיד הדבר כח את לגמרי להעביר וההגעלה ההדחה הועילו שלא ונמצא לגבינה, נתקבץ והחלב

מחמת החלב נתקבץ לא המרדכי של הנ"ל שבמעשה יתרצו שאור לבית הגעלה דמהניא הסוברים שהראשונים כתב קל] [סי' ובתה"ד שאור.

מחמת היה שלא בכך דמה ביאור, צריכים התה"ד של אלו דברים ולכאורה הקיבה. מי של חוזקם מחמת אלא הקיבה, של טעם נתינת

נילושת שתהא המצה של העיסה את שאור שבבית החימוץ כל יאסור כך שהוא, בכל אוסר והמחמץ המעמיד שדבר כשם מ"מ טעם, נתינת

שי שלא בדבר ואי אותה, יחמץ שהרי שהוא בכל בשמיםבו דך כאשר וא"כ במשהו, אוסר בפסח חמץ מ"מ בבשמים, כגון חימוץ יך

טעם מ"מ פסח, של בתבלין יורגש והפלפלים השומין שטעם נהי מדוכה דלענין אחר, באופן י"ל אמנם החמץ. מן משהו בהם נבלע בפסח

בפסח. התבלין אל ייפלט לא ממנו משהו ואפילו יורגש, לא חריף שאינו החמץ
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.äëåãîäî åéìà èìôðä õîçä ãâð íéùéù åá ïéàù ïåéë ,çñô íãå÷ åëã íà íâ øñåáá øñàð ,óéøç øáã éáéùç ïéöåîç úåøéô

ìëä êåãìå çñôä íãå÷ äìéòâäìå äëåãîä úå÷ðì àìà ,çñôá õîç ìù äëåãîá ììë êåãì àì øçáåîä ïî äåöîù æ"èä áúë

.çñôä íãå÷

õîç øåøéô äø÷îá áøòúð àîù ÷ø àåä ùùçä ìëå ,íéðéìáúä íò õîç éøåøéô êåãì íéìéâø ïéàù åðéðîæáù íé÷ñåôä åáúë

.äìòâä éìá çñôá äá ùîúùä íà àìà äëåãîá øéîçäì ïéà ,ïéìáúá

˙�·ÂÏÓ Ô·‡· ¯˘Î‰

áúëù é"áá åàáåäù íçåøé åðéáø éøáãá åøå÷îå ,úðáåìî ïáàå íéçúåø íéî äá ïúåð äëåãîä ìéòâäì à"à íàù ò"åùä áúë

.ïåùàø éìëã äìòâäë åðéã úðáåìî ïáà ìù øùëäã

àìå éåøéò ïéãë àìà äìéòåî úðáåìî ïáà ïéà ïéãä ø÷éòîù øáåñå ÷ìåç ò"åùäã àéáä [ð ÷"ñ] á"ðùîäù [å óéòñ] ìéòì ïééòå

,ø"ëë éåä àìã äæá øéîçä ç"øôäù íâ àéáäå ,ì"äáä úàæ àéáî ïàë íâå .ùîî ø"ëë55àìà ì÷äì ïéàù ì"äáä áúë ïëìå

.åîåé ïá åðéàá

.åìéòâäì øùôàù éìëá àìå ,úðáåìî ïáàá ì÷äì øùôà äìéòâäì à"àù äìåãâ äëåãîá ÷øù [æô ÷"ñ] á"ðùîä íâ áúë äæ íòèîå

‡"Ó¯‰ È¯·„·

íå÷î ìëáã ,à"îøá [ã"ñ] ìéòì øàáúðù äî íåùî àåä ,óøùð ù÷ã ì÷ ïåáéìá éâñ ïáìì íéøéîçîäì óàã à"îøä áúëù äî

úòãìù ãåòå ,äìòâäî óéãò äæ ïåáéìù åðééäå] .óøùð ù÷ã ì÷ ïåáéìá éâñ ,ïáìì ïéøéîçîù àìà äìòâäá éâñã àéä äëìää ø÷éòù

.[åúèéù ïðéôøöîå ,øåîâ ïåáéì àåä õåçáî óøùð ù÷ã ïåáéì øåãâéáà ø"øä íùá é"éîäâä

ÛÈ¯Á ¯·„ ÍÂ˙ÈÁ· ‡"‚Ó‰ È¯·„·

äá åìùéá åìéàë úéøùá äëåãîä úéùòð ,äëåãîá äúåà êã ë"çàå éøùá ïéëñá óéøç øáã êúç íàù [àì ÷"ñ] à"âîä áúë

êåúéç éáâ [åö 'éñ] ã"åéá øàåáîë ,åùéì÷äì éìá øùáä íòè ïéëñäî êùåî óéøç øáãäù íùëã ,è"ð øá è"ð øúéä ïéàå øùá

,åùéì÷äì éìá åëåúáù øùáä íòè úà óéøçä øáãä òéìáî äëéãä ïîæá ïë ,ïåðöäá êåãé åéùëò íàå úéøùá åæ äëåãî àìéîîå

.áìç íò åìëåàì ìëåé àìå éøùá äæ ïéìáú äùòé ,øçà óéøç ïéìáú56

åðéà êà éìëäî íòè äáøä åéìà êùåî ÷ø óéøç øáãù è÷ðå ,à"âîä ìò ÷ìçù [åë 'éñ ã"åé] øæåòä ïáàä éøáãì ïééöî à"òø

[äëåãîì óéøçä øáãäî ,ïéëñì øùáäî] íéìë éðùá äéäù ïåéë äëåãîáù íòèä ùì÷ð ïëìå ,äëåãîä ìà íòè äáøä åðîî èìåô

.è"ð øá è"ð éåäå

.à"âîä éøáãë äæå øòñòî ÷àä éáâ íãà ééçä ë"ùî àéáä [àö ÷"ñ] á"ðùîäå

מלובנת אבן אין כן האש, ע"ג עומד שאינו בכ"ר להגעילו אין האש על בעודו שבלע ראשון שכלי דכשם היא הפר"ח של טענתו עיקר .55

יצטנן. לא אפילו עירוי בהן מועיל ואין האש, שע"ג ראשון ככלי זאת להחשיב מועילה

שע"י ומנלן רוטב בלי מאוכל יוצא בלוע שאין קיי"ל מ"מ וחריף, דוחקא כאן שיש דנהי המג"א על שהעיר לא] ס"ק [א"א בפמ"ג עיין .56

נידון הבשר טעם אין לכן כקמח ונעשה לגמרי החריף הדבר את שמרסקין דכיון לומר ודן המדוכה, אל הבלוע הבשר יצא וחריפות דוחקא

במדוכה. נבלע והוא אוכל בתוך כבלוע
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à"îøá øàåáîå ,é"áá àáåîä é"éîäâäá ïøå÷î ,äìéòâäì ë"çàå úåðîåà éìëá äôì÷ì ùé õò ìù äëåãîáù à"îøä ë"ùî ïéðòá

.éìëä úà úøúîä àéä äìòâääå ,úåîåâä íåùî àåä óåìé÷ä íòèù57

ÊÈ ÛÈÚÒ
äù÷ åöåîéçù øåàù úéáë àøéîç åäá åäùîå àøéîç åäá ùìéîì éøéãúå ìéàåä àæåçîã éðâà éðä àáø øîà :ì óã íéçñô 'îâ

.éîã

éâñ àìã åà äìòâäá øúéð øåàù úéá íà íéðåùàøä äæá å÷ìçðù [æè óéòñ] àáåä øáëå ,[áë óéòñ] ïìäì øàáúé øåàù úéá ïéã

.äìòâäá óà äéì

åäá åäùî [á .àøéîç åäá ùìéîì éøéãú [à .øåàù úéáë åéäé äùéìä ìù [úåáéøòä] íéðâàäù éãë íéàðú éðù íéøàåáî àøîâáå

.àøéîç

¯È„˙ Ì‰· ˘ÂÏÏ ÌÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡˘Î

ïéàùëã íçåøé åðéáø íùá [áòù 'éñ à"ç] à"áùøä íùá é"áä áúëøéñäì ùåøéô] äôéì÷á åìà íéìëì éã øéãú ùåìì íéìéâø

.[úåðîåà éìë é"ò åúôéì÷

,íåé ìëá íäá ùåìì íéìéâøù àåä øéãú øãâã åè÷ðù ùé ,äæ ïéãá úåòéãä å÷ìçðù [äñ÷ú 'éñ] éëãøîä íùá é"áä àéáä ãåò

éåä òåáùá íòô íäá ùåìì íéìéâøù äìà íâù ,å÷ìçù ùéå .äìòâä ö"àå øéãú øãâá äæ ïéà òåáùá íòô ÷ø íéìéâø íà ìáà

.øéãú ììëá

íéøáãë éåäå äæá øåñéà åâäð íìåòäù ïåéë ,øéãú ïäá ïéùì ïéàù úåáéøòá øúéä úåøåäì ïéà äùòîìù éëãøîä óéñåä ãåò

.[à"øâä] íäéðôá íøéúäì ïéàù øåñéà íäá åâäð íéøçàù íéøúåîä

.äæá äùòîì âäðîä ãöéë ïìäì ïééòå

ïîéñá åìéàå ,çñôì äá ùîúùäì óà äìòâäá úøúéð äá ïéùìù äáéøòù áúë àëäã ò"åùä éøáãá äøéúñ åù÷ä íéðåøçàä

øåñàå ïéîçá äöéçøå øå÷éð ìò êåîñì ïéà õîç ïäá ïéùìù úåáéøòù [ù"éøôî é"ø íùá øåèá åøå÷îå] ò"åùä áúë [à"éñ] áîú

.äðúîá éøëðì íðúéì êéøöå ,íé÷ãñá õîç úéæë ùéù éàãåá éë ,åúéáá ïúåäùäì óà

.øùéäå áåèä ãöî éøééà áîú ïîéñáå ,äìòâäá øúéðã ò"åùä øáåñ ïéãä ø÷éòîù [áîú 'éñ] ç"áä áúëå

ïàëå ,áèéä íé÷ãñä úå÷ðì à"àù ,íé÷áåãî íéøñðî äééåùò äáéøòá éøééà ìéòìã àåä ÷åìéçäù áúë [æè ÷"ñ áîú 'éñ] à"âîä

[סוף הרמ"א לדברי מתייחסים לעבר] מעבר מפלטת שההגעלה [שכתב המג"א שדברי בתחילה שסבר לג] ס"ק [א"א בפמ"ג עיין .57

הכלי. עובי בכל החמץ נבלע וחריף דוחקא שע"י והיינו לעבר, מעבר מחמץ בלועה שהמדוכה במג"א משמע ולפי"ז מדוכה. בענין טז] סעיף

לסעיף מתייחסים המג"א שדברי הפמ"ג מסיק לבסוף אך נטילה, כדי רק מבליע וחריף שדוחקא ה] ס"ק צו סי' [יו"ד להש"ך הפמ"ג וציין

וחריף. דוחקא הבלעת של לנידון כלל שייכים הדברים אין ולפי"ז יז,
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.äìòâä ò"åùä êéøöäå äúå÷ðì øùôà äæáå ,ãçà óã äééåùòä äáéøòá éøééà58

øéúä àì êà ,ïúåäùäì éøù ãçà óãî úåéåùòä úåáéøòáù à"âîäë è÷ðù ø"àä éøáã úà àéáäù [íéëéøö ä"ã] ì"äáá ïééòå

à"îøä áúë î"î ,ãçà óã ìù äáéøòá éøééà àëäã ùøéôù óàã ,à"âîä úòã ïëå .äìòâä øçà óà äìéçúëì ïäá ùîúùäì

óà øåàù úéáá ùîúùäì àìù åâäðã íåùî àåäã à"âîá øàåáî íòèäå] .äìòâä é"ò åìéôà úåáéøòá ùîúùäì àìù âäðîäù

.[ïî÷ìãëå äìòâä é"ò

‡"Ó¯· ‡·ÂÓ‰ ‚‰�Ó‰

íòèá íé÷ñåôä å÷ìçðå .äìòâä é"ò åìéôà äðùä ìë íäéìò íéùìù íéôãå úåáéøòá çñôá ùîúùäì àìù âäðîäù à"îøä áúë

.âäðîä

.àäæéàá õîç åäùî øàùé àìù äôé äôé ïúå÷ðìå ïãøâì à"àù íåùî íòèä øàåáî á÷òé ÷çáå æ"èáå ùåáìáå é"áá

.áîú 'éñì ïééöù à"îøá òîùî ïëå ,íéðéòì äàøð åðéàù ÷ãñ

.áö"äòùáå ,øåàù úéáì äìòâä àéðäî àìã íéøáåñäë åâäðå ,øåàù úéáë éåäã íåùî àåä âäðîä íòèã áúë à"âîä

.à"îøáå é"áá òîùîãë àìù à"îøä éøáã úà ùøéô äîì à"âîä ìò äîú [é÷ ÷"ñ]

åâäð äæá íâ à"âîä éôìù ,÷ìç ãçà øñðî äéåùòä äáéøòá àåä ì"ðä íéîòèä ïéá î"÷ôðã áúëù [âì ÷"ñ à"à] â"îôá ïééòå

.éøù äøåàëì íé÷ñåôä øàù éôìå ,øåàù úéáë éåä àäã øéúäì àìù

,äìòâä é"ò óà ÷ìç ãçà óãî äéåùòä äáéøòá íâ çñôá ùîúùäì øñà ø"àäù àéáä [íéëéøö ä"ã] ì"äéááä äùòî ïéðòìå

.äìòâäá úøúéð äðéà ãçà óãî äééåùòá óàã èåùô à"âîä éôìù øçàî ,àðéãì ì"äéáä ìù åúòã êëù òîùîå

‰ÏÚ‚‰Â ÛÂÏÈ˜

,äìòâäå óåìé÷ éãé ìò óà øéúäì àìù àåä âäðîäù øàåáî ùåáìáã àéáäù [âäðîäå ä"ã] ì"äéáá ïééò äìòâäå óåìé÷ ïéðòì

,äìòâäå óåìé÷ é"ò øéúäì ùé ãçà óãî äééåùò äáéøòä íàù òéøëäì ì"äéáä úòãå ,äæá ÷ôåñî [æ"î] â"îôäå ,[æ"øâä úòã ïëå]

.øéúäì ïéà íé÷áåãî íéøñðî äéåùò àéä íàå

˙Î˙Ó Ï˘ ‰·È¯Ú

à"àù íåùî àåä äáéøòá äìòâä ìò êåîñì àìù åâäðù íòèä íéðåøçàä áåø éôìù ïåéëã áúëù [çñôá ä"ã] ì"äéáá ïééò

.ç"å÷îäå ç"øôä ,é"çä ë"ëå ,äìòâäá äøéúäì øùôà äúå÷ðì øùôàù úëúî ìù äáéøò ë"à ,[à"âîäë àìã] áèéä äúå÷ðì

øåàù úéáì äáéøò äîéãù à"âîä úòã àéäå äæá ïéøéîçî ùéã íééñå ,àîúñá íéðåøçàä áåø úòã úà àéáä (æö ÷"ñ) á"ðùîäå]

.[ì"ðëå

éìá ì"ðä ïôåàá ïáìì øùôà íà ð"ä ,õåçáî óøùð ù÷ù ïåáéìá äðáìì ùé äìéçúëìù øàáúð äëåãî éáâ æè óéòñáù ïåéë íðîà

.ïë úåùòì ùéã ì"äéáä áúë ,äáéøòì ÷æð íøâéù

ÌÈ˜¯ÙÏ ˜¯ ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ‰·È¯Ú

éàù óéòñä úìéçúá øàáúðù] íé÷øôì ÷ø äá íéùîúùîù äáéøòã íé÷ñåôá òîùîã áúëù [äö ÷"ñ] á"ðùîá ïééòúéáë äðéã ï

גוונא. בחד דאיירי ומשמע [סי"א], תמב לסי' ציין זה בסעיף דהרמ"א כהמג"א, דלא משמע שמהרמ"א צריכים] [ד"ה הבה"ל וכתב .58
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  זסעיף 

  ?כפות העשויות מקרן, האם מועיל להן הגעלה, ומה הטעם) 1  .יז
   ?ומה הדין אם רק הידית עשוי מקרן) 2
  ) ומה הדין בכפות העשויות מצדפים? 3



  
  חסעיף 

  גללים?כלי עץ, כלי אבן, כלי עצם, כלי האם מועיל הגעלה ל  .יח
  

  יסעיף 

   סלים שמולחים בהם הבשר, האם צריכים הגעלה, ואיך, לכתחילה ובדיעבד, ומה הטעם?  .יט
  

  יאסעיף 

מחבת שמטגים בה עם שמן או עם שומן, האם צריכה ליבון חמור או קל או דסגי ) 1  .כ
 ?בהגעלה, ומה הטעם

 דסגי בהגעלה?ם צריכים ליבון או תביות אפיה הא) 2

  
  יבסעיף 

 ה.ריכים לכתחילה הגעלצ -ל מתכות או חרס או עץ ש -ידות הכלים   .כא

  ?) מהן הטעמים שהצריכו הגעלה לידות הכלים2
  שתמש כבר? שרוצה להשתמש בפסח או שכ -) ומה הדין בדיעבד אם לא הגעילו הידות 3
  הידות בחמץ בחמין? ע ששתמשויודו -) ומה הדין בדיעבד אם לא הגעילו הידות 4
  

  יגסעיף 

י לבליעת כשקדמה הטלא -כלי שיש בו טלאי מבפים, האם צריך להסירו לפי ההגעלה ) 1  .כב
   ?האיסור או שקדמה בליעת האיסור לטלאי, ומה הטעם

  ) רושם שעושים האומים בתוך כלים האם מותר להגעילן?2
  

  ידסעיף 

 הגעלה, ומה הטעם?כיסוי של ברזל שמכסים בו הקדירה, האם צריך ) 1  .כג

  אם תוהו בפסח על הקדירה בלא הגעלה, מה דין התבשיל והקדירה?) 2
  ומה הדין אם זכר מיד והסירו כשהוא עדיין יבש, ומה הטעם?) 3
  ) ומה הדין אם שהה מעט בעין שיש לחוש שמא התחיל צד הפימי להזיע?4
  והטעם?) ומה הדין אם תוהו על הקדירה בערב פסח אחר שש שעות, 5
  

  טוסעיף 

כיסוי של ברזל שמשימין על החררה כשאפית על הכירה, האם צריך ליבון חמור או קל ) 1  .כד
 או הגעלה, ומה הטעם?

 היה איו בן יומו? ומה הדין אם) 2

  
  טזסעיף 

מדוכה, של עץ או של אבן ומתכות, האם מותרת בהגעלה או שצריכה ליבון חמור או ) 1  .כה
 ?קל, ומה הטעם

  ?אם היא גדולה שאיו יכול להכיסה ליורה ומה הדין) 2

 ?מה הדין במדוכות קטות שלו שאין דכין בהם חמץ, לכתחילה ובדיעבד) 1  .כו

  מדוכה של איסור בשאר ימות השה, האם סגי בהגעלה?) 2

  מהו המהג שכתב הרמ"א לגבי מדוכה של מתכות או חרס, ולגבי מדוכה של עץ?  .כז
  

  זיסעיף 

כשעשה  - ה שלשין בה, האם מועיל להם הגעלהעליו כל השה וכן עריב הדף שעורכין  .כח
  מחתיכה אחת או מסרים הרבה?

 ) מהו המהג שכתב הרמ"א בזה, ומה הטעם?1  .כט

  הם של מתכות? ) ומה הדין אם הדף או העריבה2

 ) במקום שצריך הגעלה, האם מהי קליפה?1  .ל

  מ"א? הג שכתב הרה והגעלה ביחד מהי אף להמ) האם קליפ2

 




