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‡Î˜ ÔÓÈÒ „"ÂÈ

‡ ÛÈÚÒ
åãéá áèéä ïôùôùì êéøöã ã"áàøä íùá [:èì óã] æ"òá ï"øä áúë î"îå ,ïéîçá äìòâä íéëéøö íðéà ïðåöá ïùéîùúù íéìë

äôéèù ,ñåëä ú÷éøîë ä÷éøî ,äôéèùå ä÷éøî ïéðòá [:åö óã íéçáæ] 'îâä ïåùì øåàéá äæå .íéîá óèåù ë"çàå ,äçãää úòùá

.ñåëä úôéèùë

ï"øäå [áòù 'éñ äáåùú] à"áùøäë ÷ñô ò"åùäù [å óéòñ àðú 'éñ] ç"åàá ïééò ,åøéùëä ïë åùéîùú êøãëã ò"åùä áúëù äî

,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã [äòù ìë ÷øô]1.åùéîùú èåòéîì íâ åùùçù íéøéîçîä úòã úà àéáä [íù] à"îøäå

.[å óéòñ] àðú ïîéñá åáúëù íéðéã éèøô äîë ïééòå

·ÏÁ· ÌÈ˜·Â„Ó Ì‰È¯Ò�˘ ˙ÂÈ·Á· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

íéâäåðá øòåâ äéä äìéçúîã ù"áéøä áúë íùå .[ãñ 'éñ óåñ ìéòì] é"áá äàáåäù èîù 'éñ ù"áéøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

áìçä òáèù åì åàøä íâå ,ïë íéâäåð ìëäù äàøù ïåéë íðîà ,äçãä åëéøöî øúéäá òâåðä øåñéà éøäù ,íéøñðä ïéá áìç ïúéìÅÅ

äòéâðä øåñéà ãåñéù ïåéë ,ììë äòéâð ïàë ïéà åìéàë æ"ä ,ò"ôá ãîåòå ùø÷ð àåä àìà ïîåù åà ïîùë ïééä íò ììë áøòúî åðéàù

.ïééá ììë åðîî ÷áãð àì ïàëå ,øúéäá ÷áãð øåñéàä ïî åäùîã íåùî àåä

äìéçúëì øåñéà ìèáîë äæ ïéàå ,íéùéùá àåä ìèá î"î ,ïééá áøòúð áìçäî åäùîù ì"úà óàù ù"áéøä áúë øúéäì óñåð íòèÅ

.áìçä ïî úåðäéìå øåñéàä úà ìèáì åúðååë ïéàù ïåéëÅ

øàåú éøôäå [íù] â"îôäå [âë ÷"ñ ãñ 'éñ] ç"øôäå ,ù"áéøä ìù ïåùàøä íòèä úà å÷éúòä [ïàë] à"îøäå [ãñ ïîéñ] é"áä

.éðùä íòèä úà åàéáä [á ÷"ñ àë÷ 'éñ]2

.[à ÷"ñ] ïàë ù"úôá åàéáäå ,ïééá ÷ø àìå ä÷ùî ìëá àéä ù"áéøä ìù àìå÷äù [à ÷"ñ æ"î ãñ 'éñ] â"îôä áúë

· ÛÈÚÒ
:äæá àãéô÷ ïéàù åà åúìéáèì éìëä øùëä úà íéã÷äì êéøö íà ,éøëðî íéøåñà íéìë äðå÷á å÷ìçð íéðåùàøä

.àìéáèé íàã ,ìéáèé ë"çà ÷øå äìéçú ïáìé åà ìéòâéù à÷åãá ïðéãô÷ã [åì 'éñ æ"ò ä"ô ù"àøá àáåä] í"áùøä úòã

יומו בן שאינו בכלי דדוקא א"ר] שבת, עולת ס"ו, תנא סי' או"ח בפר"ח הובא צו, סי מפאנו [רמ"ע האחרונים, מגדולי כמה וכתבו .1

בזה. מקילין

המשקה. פני על שמנונית ניכרת למשקה, חלב חתיכת נופלת שכאשר חזינן דהא הריב"ש, של הראשון הטעם על הקשה תואר פרי בספר .2

אלא להקל שאין הפר"ת כתב אלו קושיות ומכח טעמו, ומבליע בתוכו נכבש החלב הרי מעל"ע בחבית שוהה היין דכאשר הקשה עוד

הנסרים, בין מדובק רק שהחלב שכיון סובר שהריב"ש דאפשר תשובה] ד"ה א ס"ק סד סי' [מ"ז הפמ"ג וכתב הריב"ש. שכתב השני ◌ֵמהטעם

ביין. כלל ומתערב נבלע אינו לכן
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.äìòâää øçà ìåáèìå øåæçì êéøö äìòâää íãå÷ ìáè íàå ,àáåëéòì äæù øáåñù òîùîå .åãéá õøùå ìáåèë æ"ä íãå÷

.[ë"òèã ä"ãåñ à øòù ã úéá úéáä ÷ãá] ä"àøá òîùî ïëå ,[:äò óã æ"ò] ï"áîøä éùåãéçá áúë ïëå

.áäìéçúëìã åáúë [:ç óã íéçñô] ï"øäå [ã øòù ùéø ã úéá úéáä úøåú] à"áùøäå [æ÷ é"ñåñ íéòã íéîú] ã"áàøä

íãå÷ äìéáèä àéðäî ãáòéã íðîà .[äìéáè] øäèå [ïåáéì] ùàá åøéáòú ÷åñôá ùøåôîëå ,íãå÷ ïáìì åà ìéòâäì êéøö

.àáåëéò ÷åñôá áåúë àìù ïåéë øùëää

.âíòèäå ,åúøùëä íãå÷ éìëä úà ìåáèì ìåëé äìéçúëì óàã íéøáåñ [íù] ù"àøäå [ïìéòâî ä"ã :äò óã æ"ò] 'ñåú

ììë øù÷ äæì ïéàå ,ìàøùé úùåã÷ì í"åëò úàîåèî éìëä úà úåìòäì äãòåð äìéáèäù íåùî.éìëá òåìáù äîì

ê"ùä áúëå .íéøîåà ùéë àéáä í"áùøä úòã úàå ,äìéáèä àéðäî ãáòéãáù à"áùøäå ã"áàøä úòãë àîúñá áúë ò"åùä

.[à"ñ âò ììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,äëøá éìá ìåáèìå øåæçì êéøöù äàøðã [ä ÷"ñ]3

‰Á„‰ ˜¯ ‰ÏÚ‚‰ ÔÂÚË Â�È‡˘ ÈÏÎ

àìà åáúë àì ù"àøáå 'ñåúáå ,åúìéáè éðôì úåùòéäì äëéøö éìëä úçãä íâù øàåáî ï"øá ïëå [íù úéáä úøåú] à"áùøá

.äçãä éáâì åìà íéðéã àéáä àì ò"åùä ïëå ,ïåáéìå äìòâäá

ÂÓÂÈ Ô· Â�È‡˘ ÈÏÎ

ïðáøãî óàã ,åãéá õøùå ìáåèë äæ ïéà éøäù ,åúøùëä íãå÷ åìáåèì ò"åëì ìåëé åîåé ïá åðéàù éìëù äàøðã äááøî ìåâãä áúë

.[â ÷"ñ] ù"úôá åéøáã åàáåäå ,åîåé ïá åèà äøéæâ åá ùîúùäì àìù øäæåî íãàäù àìà ,øåñéà ìù éìë äæ ïéà

÷ãá] ä"àøáå ,íé÷ñåôäå íéðåùàøä ïåùì úîéúñî ïë äàøð àìù åáúë [çî÷ 'éñ á"ç] äîìù úéá ú"åùáå íééç øå÷îá íðîà

.íãå÷ ìéáèäì êéøö åîåé ïá åðéàá íâù àéãäì òîùî [ò"ëòèã ä"ãåñ à øòù ä úéá úéáä

ù"ééòå .íéðåøçà äîë íùá [çë ÷"ñ] äáåùú éëøãä àéáä ïëå ,åîåé ïá åðéàù éìëá óà äæá øéîçäì ùéã íééç øå÷îä áúëå

.åîåé ïá åðéàá íâ äìòâää íéã÷äì ãéô÷äì ùé äìéçúëì êà ,ìéáèä øáë íà äæá ì÷äì ùé ãáòéãáù äòéã éøòùä íùá áúëù

ıÓÁ ÚÂÏ· ÈÏÎ È¯Î�Ó ‰�˜

íãå÷ åìéòâäì áééç ,çñôá åá ùîúùäìå åìéòâäì úòã ìò õîç òåìá éìë éøëðî äð÷ íàù [àðú 'éñ óåñ æ"î ç"åà] â"îôä áúë

ö"àå äðåùàøä äìéáèä àéðäî ,çñôì åìéòâäì êìîð ë"çàå åúåà ìáèå äðùä úåîé øàù êøåöì åäð÷ íà ë"àùî ,äìéáèä

.ì"ðä [ã ÷"ñ] ê"ùá øàáúðù äî ïéòëå ,ìåáèìå øåæçì4

„ ˜"Ò Í"˘‰ È¯·„·

:íéðôåà éðù ïéá ÷ìçî ê"ùä

.àáúë äæá ,[ìëàîä úà ììë øñåà åðéà øåñéàäù ïôåàá] ïðåöá ÷ø åá ùîúùäì åúòãå éøëðî øåñéà òåìá éìë äð÷

.åãéá õøù ïàë ïéà ïéîç åá ùîúùäì ììë åúòã ïéàù ïåéëã ,äìòâää íãå÷ åìáåèì éàùø í"áùøä éôì íâù ùåáìä

בברכה. ולטובלו לחזור שצריך האהל יריעות מספר הביא ה] [ס"ק הפת"ש .3

כן. הדין יהא בנ"ד גם אם לעיין יש הטבילה קודם הגעלה גווני בכל והצריכו הש"ך על שחלקו האחרונים ולפי .4
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.áí"áùøä úòãì äæá ,åìéòâî åðéà ïëìå ïðåö åá ùîúùé åéùëòù ÷ø ,ïéîç íâ åá ùîúùäì åúòã äìéáèä ïîæá íà êà

.åìáåèì ë"çàå åìéòâäì åéìò ìèåî ïðåöä úìéëà êøåöì óàå ,äìòâää íãå÷ åìáåèì ïéà

éìëä úà øéùëäì í"áùøä êéøöî àðååâ ìëáù åè÷ðå ,ê"ùäå ùåáìä ìò å÷ìç øéàî úéáäå íééç øå÷îäå äùîì úøàôúä íðîà

.ïðåö ÷ø ìåëàì åúðååë øùàë óà ,åìáåèì ë"çàå5

ÂÓÂÈ Ô· ÈÏÎ ÏÈÚ‚‰Ï ÔÈ‡

.åãâð íéùéù ùé íà åîåé ïá éìë íâ ìéòâäì øúåî àäã äîú [á ÷"ñ] æ"èäå .åîåé ïá åðéàù éìë àìà ìéòâäì ïéàù à"îøä áúë

ïééö íééç øå÷îäå .(áðú 'éñ) ç"åàá åäåáúë íâå ,ïàë åáúåëì ììë åëøöåä àìå àåä èåùô äæ ïéãù àìà ,ð"äàã ë"äå÷ðá áúëå]

åîåé ïá éìë ìéòâé íàù íòèäå .íéùéù ùéùë óà ,åîåé ïá éìë ììë ìéòâäì àìù åâäðù (á"ñ áðú 'éñ ç"åà) à"îøä éøáãì

.[íéùéù ïéàùë íâ åìéòâäìå úåòèì íéìåìò íéùéù ùéùë

‰ÏÚ‚‰‰ ÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡

.åìà íéîá ùîúùäì ïéà äìéçúëìã áúëù [äò óéòñ çð ììë] øúéäå øåñéàá åøå÷îå ,äìòâää éîá ùîúùäì ïéàù à"îøä áúë

:äæì íéîòè éðù ä"åàä áúëå

.àî"î ,íâôì íòè úðúåðù ïåéë ïéãä ïî úøñåà äðéàù éäð ïëì ,íéîá úáøåòî åîåé ïá åðéàù éìëä úèéìôù ïåéë

úèéìôî øñàð ìëàî ïéà àîìòáù óàå ,åîåé ïá åðéàù éìëá ùîúùäì øåñàù íùëå ,åîåé ïá åèà øåñà äìéçúëì

.äìéçúëìë íäéìà íéñçééúîå ë"ë íéáåùç íðéà íéî î"î ,ãáòéãë éåä äæáã åîåé ïá åðéàù éìë6

.áå ,äìéçúëì øåñéà ìèáîë æ"ä íéîá ùîúùäì åúòã éìëä úà ìéòâîù äòùá íàã ,ä"åàä áúë óñåð íòèìëá ïëì

.[å"ñ áðú 'éñ ç"åà] æ"øâá íâ àáåä äæ íòè .íéîá ùîúùäì ïéà éðååâ

íâ] øúåî ô"ìèðã ,ïéãä ïî íðéà ì"ðä íéîòèä éðùã ,àîìòá àøîåç àìà åðéà äæ ïéã ø÷éò ìëù áúëù [æ ÷"ñ] à"øâäá ïééòå

.øåñéàä ìèáì åúðååë ïéàù ïåéë ïéãä ïî äìéçúëì øåñéà ìèáî äæ ïéà ïëå ,[íéîá

åâäð î"î ,äååøô àéäù äøåéá éøùá éìë ìéòâäù ïåâë ,øúéä àåä éìëá òåìáäù ïôåàá óàù [è"ëñ äë÷ ììë] íãà ééçä áúëå

õîçäù ïîæá çñôä íãå÷ õîç éìë ìéòâîùë óàã íé÷ñåôäî òîùî ïëå] .éôåìçéàì éúéì àìã ,äìòâää éîá ììë ùîúùäì àìù

.[åìàä íéîá ùîúùäì ïéà î"î ,äìéëàá øúåî

‰ÏÚ‚‰ ÌÂ˜Ó· ÛÂÏÈ˜

íòèä [ç ÷"ñ] à"øâä áúëå ,[õò éìë àåä íà ïåâë] úåðîåà éìëá éìëä óåìé÷ éðäî àì äìòâä êéøöù íå÷î ìëã à"îøä áúë

ע"ז [פ"ה הרא"ש לשון היא יגעילנו" בו כשישתמש ואח"כ דטובלו צונן להשתמש בתחילה "שבא זו לשון דהנה הוא, הדברים ביאור .5

הלבוש פירשו הטור בדברי אמנם קודם. להגעיל וחייב כן הדין אין הרשב"ם שלפי והיינו הרשב"ם, על כחולק זאת כתב והרא"ש לו], סי'

מהרא"ש יקשה שלא וכדי ההגעלה, לפני לטבול מתיר הרשב"ם גם שבכה"ג לומר צונן] להשתמש שבא הנ"ל הציור את [שכתב והש"ך

התפל"מ אמנם הנ"ל. הש"ך של הדינים שני נובעים ומזה הרשב"ם, מודה בזה דרק צונן, רק להשתמש שבא לכתוב דייק שהטור כתבו הנ"ל

את להכשיר בעינן גוונא בכל להרשב"ם דבריהם ולפי הרשב"ם, בדעת ולא הרא"ש בדעת דבריו כתב שהטור פירשו והפרישה והמקו"ח

תחילה. הכלי

לד]. [כלל באו"ה ומקורו י] ס"ק צה [סי' לעיל הט"ז כתב מתבשיל שאני דמים זו סברא כעין .6
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ã"åé] à"øâä áúë ,éåøéò é"ò ÷ø øåñéàä úà òìá éìëäù äø÷îá íðîà .éìëä ïôåã éáåò ìëá àéä øåñéàä ìù äòéìáäù íåùî

.[âö÷ 'éñ] ìééå é"øäî ú"åùá òîùî ïëå ,÷"ë àìà øñåà åðéà éåøéòù ïåéë ,óåìé÷ éðäî äæáù [çë ÷"ñ ç÷ 'éñ

„ ÛÈÚÒ
.[à"éñ] àðú ïîéñá ùøôúð [ç ÷"ñ ê"ùá úàáåîä åðàôî ò"îøä úèéù ììåë] äðùä úåîé øàùáå çñôá úáçî ïéã

è÷ð ò"åùäù à"øâä áúëå .ïàë ò"åùä ÷ñôëå ,ïåáéì äëéøöã ò"åùä ÷ñô ïéøåñéà øàù äòìáù úáçî ïéðòìù äæî äìåòäå

äèéùä úôøèöîù ïàë ò"åùä ì÷éä çñô ïéðòì ïëìå] .ïåáéì êéøöä àøîåçì ÷øå ,úáçîá åì÷äù ä"éáàøäå ù"àøä úòãë ø÷éòì

.[òìá àøéúéä áéùç çñôá õîçã7

ïéðòìù òîùîå .ò"öá íééñå ,äìòâä é"ò íéøåñéà øàùá óà øéúäì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáù [å"ñ ãò ììë] íãà úîëçä áúë

à"îøäù ,çñô ïéðòì ÷øå] .õåçáî åéìò óøùð ù÷ù ì÷ ïåáéìá éâñ àìå ,åðîî ïéæúéð úåöåöéðù øåîâ ïåáéì ïðéòá ïéøåñéà øàù

.[òìá àøéúéäã íéøáåñä ìù óåøéö ùé çñôáù ïåéë ,ì÷ ïåáéìá à"îøä ì÷éä ,ïåáéì êéøöäì ïéøéîçî ùé úåòéã àéáä

·ÏÁ ‰· Ï˘È·˘ ˙·ÁÓ

éòáå øåàä é"ò åùéîùú øãâá éåä éòöîà éìá øåñéàäî úåøéùé òìá éìëäù ìëã øáåñä ò"îøä éôìù [ç ÷"ñåñ] ê"ùä áúë

äîúù [æ ÷"ñ ù"úôá àáåäå ,èî 'éñ à"òø ú"åùá àåä ïëå] à"òø úåäâäá ïééòå .ïåáéì àéòá áìç åà øùá ìù úáçî ð"ä ,ïåáéì

óã æ"ò] 'îâá ùøôúðù äî ïéòëå ,òìá àøéúéä øãâá ååä áìç åà øùáù ïåéë äìòâä éðäéú î"î ,øåàä é"ò äòéìá éø÷éîã éäðã

.äìòâäá åäì éâñã íéùã÷ ìù äìëñàå ãåôéù ïéðòì [.åò

‰ ÛÈÚÒ
ìéòâäù ïåéëã àîéð àìã àåä ùåãéçäå .ãì 'éñ æ"ò ä"ô ù"àøáå :ãì óã ã øòù ã úéá úéáä úøåú à"áùøá àåä ïéãä øå÷î

éãé ìò åá ùîúùé àì ÷øå] ,ïéîç é"ò äúòî åá ùîúùäì ìëåéå àöé øáë ïéîç é"ò åðîî úàöì ìåëéù äî ìë ë"à éìëä úà

åðîî úèìåô äìòâää äúòî øåàä é"ò éìëä òìáù ïåéë àìà ,åðéà äæã ì"î÷ ,[äìòâäá èìô àìù äî éìëä èåìôé æàù øåàä

.èòî èòî èåìôé äìòâää øçà äùòéù ïéîçá ùåîéù ìë ïëå ,èòî

ìëàî øáã åá ìùéá ë"çàå ïåáéì ïåòèä éìë ìéòâä íàù åðééäå ,ãáòéãá íâ àåä øåñéàäù [ä"ìñ çð ììë] øúéäå øåñéàä áúëå

.ìëàîä øñàð

¯ÂÒÈ‡ ÚÂÏ· ÈÏÎ· Ô�Âˆ· ˘ÂÓÈ˘

'éñ íéçñô] éëãøîä áúë íðîà ,äùéáë åà ïéîç é"ò øåñéà òìáù éìëá óà [óéøç åðéàù] ïðåöá ùåîéù øåñàì ïéà ïéãä ïî

.úåòéá÷á éìëá ùîúùäì åøñà ïëìå ,ìëàîä øñàéå ïéîçá éìëá ùîúùé àîù øåæâì ùéù [äñ÷ú

:øåñéà òåìá éìëá ïðåöá ùåîéù øéúäì ùé íéðôåà éðùáù [øúéäå øåñéàá åøå÷îå] à"îøä áúë ìáà

[à.éøëðä úéáá ïåâë ,éàøò êøãá ùåîéù

גמור ליבון ובעיא האור ע"י תשמישו חשיבא לכו"ע טפלון, מחבת המכונה מחבת כגון כלל שמן בלי בה שמשתמשים מחבת אמנם .7

וכמבואר האור ע"י תשמישו לכו"ע חשיב מ"מ שמן מזעיר מעט מורחים אם ואף עליה, דחייס ללבנו א"א ולמעשה השו"ע, לפי גם

כז]. ס"ק תנא [סי במשנ"ב



6

.ùáé åðéàù ìëàî øáã éìëá ïúåðù ïôåàá óà àåä äæ øúéäù [íù] ç"øôäå [â ÷"ñ àö 'éñ] ê"ùä åáúë (à8

.[äùéáë ìù ïîæ øåòéùá ä÷ùî ïúåðù éøééî àìã èåùô íðîà]

.áèéä äôéèùå ä÷éøî éøçà íéôéøç íéøáã øàùå õîåç øåñéà ìù éìëá ïúéì øúåîù [óéòñä óåñ] à"îøä áúë (á

øáãäù ùåçì ùéã ,çì àåä íà óéøç øáã øåñéàä ìù óëá ïúé àìù íééç úåçøàä íùá [â ÷"ñ àö 'éñ] ê"ùä áúëå

ëäî èìåô óéøçäê"ùä ïééö [é ÷"ñ] äæ ïîéñá íâ .[éìëá åðúéì øúåî ùáé ïéìáú ïåâë ,ùáé óéøç øáã ë"àùî] éì

.åìà íéøáãì9

èñ 'éñ ê"ùä ìò à"òø úäâäáù åéøáã åàáåä] [å úåà àé ììë] á÷òé úçðîäå [â ÷"ñ àö 'éñ] ç"øôä åàéáä ãåò (â

ùéù íéìëá ÷ø øúåä éàøò ùåîéùã åáúëù ,[äòù ìë ÷øô] ï"øäå [à"ëàî úåëìä å"ô] î"îä éøáã úà [åñ ÷"ñ

íà ,äìòâäá äð÷ú åì ïéàù éìë ìáà ,éðîæ àäé éàøò ùåîéùäå íìéòâäì ãéúò àîúñá éøäù ,äìòâäá øúéä íäì

.ïéîç åá ìùáéå äòèé àîù ïðéùééçå áø ïîæ åúéáá åðäùé ,éàøò êøã ùåîéù åì øéúð

ïðéùééçù íéìë ïåâë] ,øùëä åì ïéàù éìë ìë àìà ,ñøç éìëá ÷ø åðéà äæ ïéãù [â ÷"ñ ã"ù àö 'éñ] â"îôä áúëå

.éàøò êøãá óà íä ùîúùäì øúéä ïéà [åäééìò ñééç àîìéã

,íéîòô 'é ò÷ø÷á äöéòð àéòá àìà äçãä øçà åìéôà ïðåöá äá ùîúùäì øúéä ïéà ïéîçá øåñéà äòìáù ïéëñ (ã

.[æ óéòñ] ïìäì øàåáîë

[áàìù äðååëä [àé ÷"ñ] ê"ùä ùøéôå .ïéîçá øåñéà òìáù éìëá óà ïðåö ùîúùäì éøù ãáòéãáù à"îøä áúë ãåò

øúéää äæá äøåàëìå .ïðåö åá ùîúùäì éøùå ãáòéãë éåä äúòî ,øåñéàî òåìá éìë éåâäî äð÷å øçà éìë åì äéä

.ç"øôä áúë êëå ,åá ùîúùäì øçà éìë àöîé àìù ïîæ ìë ÷ø àåä10

ÔÈÈ Â· ÂÓÓÈÁ˘ ˘ÂÁÏ ˘È Í‡ Ô�Âˆ· Â˘ÈÓ˘˙˘ ÈÏÎ

à"îøäì ïééöù [áé ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .íìéòâäì ïéâäåð ïéé íäá åîîéçù ùåçì ùé íà ,ïðåöá ïùéîùúù íéìë åìéôàù à"îøä áúë

'éñ] ò"åùä .éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæà éà íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú à"îøä ìù äæ ïéãù øîåì åúðååëå ,[å"ñ àðú 'éñ]

.äìòâä ö"àå ,áèéä äôéèùå äçãäá åì éã åîåé ïá åðéà éìëäù ìë åúèéùìå ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã ÷ñô [íù àðú11à"îøäå

áåø øúá ïðéìæàã íé÷ñåôä áåøì à"îøä äãåî ïéãä ø÷éòîù óàã åðééäå ,øéîçäì ïéâäåðã áúë ïàë íâå ,øéîçäì ïéâäåðã áúë

àðú 'éñ á"ðùîä ÷ñô ïëå] íé÷ñåôä áåøë ïéìé÷î ãáòéã ïéðòìù íé÷ñåôä åáúë î"îå ,øéîçäì ïéâäåð äìéçúëì î"î ,åùéîùú

.[æî ÷"ñ

íìéòâäì à"àù ïåéëã ,éåâä ïî åúåð÷ì äìéçúëì éøùã óà åðééä ,íìéòâäì à"àù äééúùì åø÷éòù ñøç éìëá à"îøä ì÷éäù äîå

איסור. של בכלי יבש שאינו דבר נתינת שאסר ס"ב] צא [סי' הרמ"א על והפר"ח הש"ך וחלקו .8

ש בשיעור בכלי וישהה חריף משקה זה יהא שאם פשוט ולכאורה בשלא9. איירו והש"ך והרמ"א המשקה, יאסר וירתיח האור על יתננו

דבר חשיב דלא לומר שהאריך ג] ס"ק קה סי' ש"ך עיין חומץ [ולגבי בזה חילק לא שהרמ"א וצ"ע בחריף, אסר ואפ"ה זה שיעור שהה

חריף.

עראי. בדרך רק הוא שההיתר או אחר, כלי שימצא עד בקביעות גם בו להשתמש הרמ"א התיר אחר כלי לו שאין בכה"ג אם לעיין ויש .10

בכה"ג]. שרי ישראל בבית שגם כאן נתחדש עראי, בדרך שרק צד [ולהך

יין שהרי תשמישו, רוב אחר בזה לילך שייך לא לכאורה איסור, של יין בו בישלו שמא הוא שהחשש כמה דעד צ"ע לכאורה אמנם .11

ונפגם, הואיל תורה איסור כאן דאין הא על מבוסס תשמישו רוב של שההיתר ביארו האחרונים והרי לעת, במעת נפגם אינו בכלי בלוע

וצ"ע.
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.ïéîçá ììë ïäá ùîúùð àìù ïðéìúå ãáòéãë åäì ïðéðééã

ÌÈ˘„Á Ò¯Á ÈÏÎ· ÂË ˜"Ò Í"˘‰ È¯·„ ¯Â‡È··

éâéìô 'â íòôáå ,øåñàã éâéìô àì ò"åë éðùå ïåùàø íòô ïéé í"åëò åäá éúù éà [ñøç ìù úåñåë] éñë àúéà [:âì óã] æ"ò 'îâá

.éøùã àúëìäå

:àøîâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.àìù úåéåùîúùä éúù éøçàå áø ïîæ íäá ääù àì ïééäù óà ,ïééäî íéòìåáå éëéëø íéùãç ñøç éìëù ùøôî é"ùø

.íéìë øàùë àìà ïééäî òìåá åðéàå òåìáìî éìëä òáù [øúéä ìù ïéé ïäá åúùù ïåâë] øúéä

.á'áá éâñ àìã ,éìëä øéùëäì éãë ìàøùé äùåòù úåçãää ìò éà÷ äééðùå äðåùàø íòôã ùøôî [éñë ä"ã 'ñåú] ú"ø

.'âá ÷ø úåçãä

äîã ê"ùì äù÷åä ïëìå .òìåá àåä éøä ùãç àåäùëã ïðéøîà ñøç éìë ìëáã à"áùøäã àáéìàå é"ùøë ÷ñô [äì÷ 'éñ] ò"åùä

àìà ð"äàã õøéúå .éåøéòå éåìéîá àìà íéøúéð íðéàå ,åòìá íéùãç åéäùë î"î ,ïðåöá ÷ø ñøçä úåñåëá ùîúùä éøëðäù êëá

.éåâä éãéì åàáù íãå÷ åìàä íéìëá åùîúùðù ïôåàá éøééî

Â ÛÈÚÒ

åìåë øñàðù ì"úàå ,åìåë íç åúö÷î íçã íåùî åìåë øñàðã ïðéøîà íà ,åúö÷îá øåñéà ùîúùðù éìë ïéãá å÷ìçð íé÷ñåôä

.äæá íé÷ñåôäå íéðåùàøä úèéù úéöîú úà [áé óéòñ àðú 'éñ] ìéòì åðàáäå .éìëä ìëì éìëä úö÷î úøùëä àéðäî éà

:íéèøô äîë ïàë óéñåðå

ÂÏÂÎ ˙ÏÚ‚‰ ÌÚ ÈÏÎ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÂ·ÈÏ

éáâ [:ì óã] íéçñôá 'îâä äøîàù äîã áúëù [.çì óã á øòù ã úéá] úéáä úøîùîá à"áùøä éøáã úà àéáä [æ ÷"ñ] æ"èä

úàå ìæøáä úà ïéçúåøá ìéòâî ë"çàå ,àú÷ä ïî àöåéä ìæøáä úà ïáìî äìéçúîù äðååëä ,ïéçúåøá éãéàå éãéà ïéëñ øùëä

äòìá ïéëñä íà íâ ìéòåî äæå ,ãçéá àú÷ä,ïáìúî åðéàù ïéëñä ÷ìç ìù òåìáä úà íâ ùéì÷î ïéëñä úö÷î ïåáéìã ,øåàä é"ò

ä"ô] ù"àøä éøáãá íâ òîùî [åúö÷î ïåáéìì úôøèöî éìëä ìë úìòâäù] äæ ùåãéçù æ"èá áúëå .ìëä øùëð äìòâää é"òå

.[ãì 'éñ æ"ò

,åèìåô êë åòìåáë åá ïðéøîà øåñéà òìá åúö÷îù é"ò øñàðù éìëù ,à"îøäå øåèäå ä"àøäë íé÷ñåôä åè÷ð ä"àìá äëìäì íðîà]

.[éìëä úö÷î ìù ïåáéì åà äìòâä é"ò éìëä øùëðå

ÈÏÎ‰ ÍÂ˙· ‰ÚÈÏ·‰ ˙ÂË˘Ù˙‰

ïéàé÷á åðà ïéàù ïãéãìå .äìéèð éãë ÷ø éìëäî øñàð ùåçë øåñéàä íàå ,éìëä ìëá òôòôîå òìáð ãåôéù â"ò äìöðä ïîù øåñéà

äàøð íà àìà ïéàé÷á åðà ïéàã ïðéøîà àì ìëåàá òåìá éáâìù ê"ùä áúëù óà ,[ä÷ 'éñ] à"îøä áúëù åîë ïîùì ùåçë ïéá

òåìáë úàæ íéðãå ïéàé÷á åðà ïéàã äæá íéøîåàù ê"ùä ÷ôúñð éìëá òåìá éáâì î"î ,äìéèð éãë àìà øñåà åðéà ùåçë àåäù åðì

øùôàã ,ê"ùä ìù äæ ÷ôñ íéé÷ àäé éìëä êåú ìà òåôòô éáâì ä"äã [êéìåä ä"ã æé ÷"ñ ê"ùä ìò äæ óéòñ] à"òø áúëå .ïîù

.éìëä ìëá òôòôîå ïîùë éåäã ïðéøîçîã
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,åðáìì àáå øåàä é"ò øåñéà åúö÷îá òåìáù éìë ùé íàù [ö"î íçðî ø"øä éøáãá ì"ðä ê"ùä ìò åúäâä] à"òø áúë ãåò

úà ïáìì êøèöéå] éìëä ìëá òåìáä èùôúé ïáìúðù íãå÷ éìëä íåîéç éãë êåúù ïðéøîà àìù ö"î íçðî ø"øä éøáãî øàáúî

.áèåø éìá éìëä íåç é"ò åîöò éìëá íå÷îì íå÷îî èùôúî åðéà éìëáù òåìáù ì"ñã ì"öã à"òø áúëå .[éìëä ìë

ÊÈ ˜"Ò Í"˘‰ ÛÂÒ·˘ ‰"Â‡‰ È¯·„·

.åìåëá äèéìôä úàå äòéìáä úà êéìåî øåàä é"ò òìåáä øáãù åðîî òîùîù ä"åàä éøáã úà àéáäù [æé ÷"ñåñ] ê"ùá ïééò

â"òù íåçá ìáà áèåø é"ò ìåùéáá à÷åã åðééä ,éìëä ìë ìà èùôúî øåñéàä ïéàù íé÷ñåôäë äéðéî ìéòì ê"ùä è÷ðù óàã]

.[éìëä ìëá øåñéàä èùôúî øåàä

ïåáéìù äðååëä ïéàã øàáì ê"ùä áúë ,éìëä ìëî äèéìôä úàöåé øåàä é"òã ïðéøîà éìëäî äèéìôä ïéðòì ïëã ä"åàä áúëù äîå

åá íå÷îá àìà äæ ïéàå øåñéàä úà äìëîå óøåù ïåáéìù ,ä"àøäë äéðéî ìéòì ê"ùä è÷ð äæáã ,éìëä ìë úà øéúî éìëä úö÷î

øúéää òìåá ,øúéä åðîî ÷ìç ìò åìö ë"çàå ,øåñéà åìåëá òìáðù ãåôéù ùé íàù äðååëä àìà ,éìëä ìëá àìå ïåáéìä äùòð

.åìåë ãâð íéùéù éòáå ãåôéùä ìëî øåñéàä úà

ÂÏÂÎ· Ë˘Ù˙ÓÂ ÈÏÎ ˙ˆ˜Ó· ÚÏ·�‰ ·ÏÁ Â‡ ¯˘·

íàù áúëù [àöîð ä"ã æé ÷"ñ æ"î àðú éñ ç"åà] â"îôä éøáã úà àéáäù [øåñéàäã ä"ã æé ÷"ñ ê"ùä ìò] à"òø úäâäá ïééò

äæá àäé àì éìëä ìù éðùä ãöá øùá åà áìç òâé ë"çà íà ,éìëä ìë ìà èùôúî àåäå éìëä úö÷îá òìáð [áìç åà] øùá

.àðéãì ò"ö äæ ïéãù áúë à"òøå ,øùáä ùì÷ðå àøéúéäã è"ð øá è"ð éåä éìëä êåúá øùáä úåèùôúäã ,áìçá øùá øåñéà

äùì÷ä àìà ïàë ïéàå ,éìëì éìëî øáòîë àìå úçà úåèùôúäë ïåãéð ìëä ãçà éìë êåúá àîù ÷ôúñð à"òøã ùøôì ïëúéå

äòéìáäå éìëá äòéìáäù ïôåàá ÷ø àåä è"ð øá è"ð ïéãù ùåãéçå ùåøã øôñ óåñáù ú"åùá ë"ùîá åúèéùì à"òøã ì"é ãåò .úçà

éìëä êåúá úåèùôúää ïåãéðá ì"é ð"äå ,è"ð øá è"ð äæ ïéà úçà úåèùôúäá äéä ìëä íà êà ,íéðåù íéðîæ éðùá åùòð ìëåàá

.ùì÷ð äæ ïéà ãçà áìùá ìëäù ïåéëã

Ê ÛÈÚÒ
.ò÷ø÷á íéîòô øùò äöòåðå àîç øá àá÷åò áø øîà [:åò óã] îâáå ,äøåäè àéäå äôù ïéëñä àúéà [:äò óã] æ"ò äðùîá

.åäéååøú ïðéòá àìå ,ïéëñä øùëä ìù íéðåù íéðôåà éðù íä äöéòðäå [äæçùä] äôéùäù íéðåùàøä áåø åùøéôå12

.[ïìäì øàåáé çúåøì àéðäî éà äôéù ïéðòìå] .çúåø äá êåúçì àìå ,ïðåö äá êåúçì ÷ø äìéòåî äöéòðäù 'îâá øàåáî ãåò

.äìòâäá éâñ åà ïåáéì éòá éà ,çúåø êåúéç ïéðòì ïìäì øàåáé ãåò

‰ˆÈÚ�

ã øòù ä úéá à"äåú] à"áùøä åáúë êë ,äôé äôé äéìòù øåñéàä úçéè úà øéáòäì éãë àéä ïéëñä ìù äöéòðä úøèî ø÷éò

æ"èä ìò èô 'éñ] óñëä úåãå÷ðáå [ä ÷"ñ é 'éñ ã"åé] ê"ùä áúë ïëå ,[äöòåð ä"ã .î óã æ"ò óåñ] ï"øäå ú"ø íùá [:ãì óã

.[å ÷"ñ

äá ÷áãð àìå øåîâ çúåøî äòìá ïéëñäù íåùî àåäù [íù] à"áùøä áúë ,äúçãäá åà úéìèîá ïéëñä çåðé÷á éâñ àìã àäå

רש"י. על לחלוק שהאריך לט:] [דף הרי"ף על בר"ן ועיין ונעיצה, שיפה תרוויהו הצריך ונועצה] ד"ה עו: [דף רש"י רק .12
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áèéä øåñéàä úéðåðîù äá ú÷áãð øéãú åùéîùúù êåúîù åðééäå ,çåðé÷á äì éâñ àì øéãú äùéîùúù ïåéë ð"à ,áèéä úéðåðîùä

ðéòáå.äöéòð ï13

áúëù [ïìäì àáåéå â øòù ã úéá à"äåú] à"áùøá ïééò .ïéëñá òåìáäî èéìôäì íâ àéðäî äöéòðù íäî òîùîù íéðåùàø ùéå

äì àéðäî éàîå ,ïéëñá òåìáä èìôð óéøç øáã êúåçùë éøäå ,á"åéëå ïåðö åîë óéøç øáã íâ ïéëñá êåúçì øúåî äöéòðä éøçàù

.ïéëñá òåìáäî úö÷ úèìôî äöéòðù òîùîå ,äöéòð14

ïî ïéëñá êúçðä ìëåàä òìåá àðéëñã à÷çåã áâà ,ïéëñá êúåçù äòùáù áúëù [äðùîá :èì óã æ"ò] ó"éøä ìò ï"øá ò"òå

êë é"òã äöéòðå äôéùã àîòè åðééä ì"æå [æ ÷"ñ æ"èä ìò é 'éñ] óñëä úåãå÷ðá áúë ïëå .äôéù åà äöéòð åëéøöä ïëìå ,ïéëñä

úîëçá åìàä ë"äå÷ðä éøáã åàáåäå .ì"ëò 'åëå äôéì÷ íå÷îá íå÷î ìëá àéä äöéòðã ,ïéëñáù ä÷ãä äôéì÷ä äúåà äì äëìä

äôéì÷ éãëî äèéìôî äöéòðù äùéøôäë ê"ùä úòãù [å ÷"ñ à"à é 'éñ] â"îôá íâ àåä ïëå ,[ç"ñ æî ììëå ,ã"ñ â ììë] íãà

.ïéëñä ìù15

íù æ"î] â"îôá ïééòå .ïéëñä â"ò äçåèä úéðåðîùä úà äøéñî ÷ø ììë ïéëñäî äèéìôî äðéà äöéòðù [å ÷"ñ é 'éñ] æ"èä úòãå

óåâî íâ èéìôî óéøç øáã éøäå ,óéøç êåúçì íâ äìéòåî äöéòðù ò"åùä ÷ñô ïëå à"áùøä ë"ùî ò"ö ë"àã áúëù [ùôå ä"ã

.ïðéøñà çðå÷î ïéëñá óàã [à"ñ åö 'éñ] ò"åùá øàåáîë ,ïéëñä

‰ˆÈÚ� Â˘Ú ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó·

:äôé äçéãä åà äù÷ øáãá äçðé÷ êà ò÷ø÷á äöòð àìù íééåâ ìù ïéëñá å÷ìçð íé÷ñåôä

á÷òé úçðîáå [ã"ñ àñ ììë] úàèç úøåúá áúë ïëå ,äöéòð éìá óà éøù ãáòéãáù äðåé åðéáø íùá [:ç óã ïéìåç] à"áùøä úòã

äôé äçéãä íà óà øåñà æ"ä õòð àì íàå ,úáëòî äöéòðù áúë [çé ÷"ñ é 'éñ] øåù úåàåáúäå .[æ"ñ é 'éñ] ç"øôä ë"ëå ,[íù]

.äôé16

.åæä ú÷åìçîä úà àéáäù [â ÷"ñ ê"ùä ìò åö 'éñ] à"òø úäâäá ïééòå

דוחקא דאגב מבואר להלן] המובא לט: דף ע"ז [פ"ה ובר"ן תדיר. שתשמישה השני הטעם את כתב פט] סי' סוף [נקוה"כ והש"ך .13

כיון בהדחה, לו סגי צונן בו להשתמש יבוא שאם שיפוד [משא"כ נעיצה. הצריכו ולכן ממנו, לבלוע בסכין הנחתך האוכל עלול דסכינא

דוחקא]. בו שאין

האלו. הרשב"א מדברי סק"ד] י [סי' שור התבואות הוכיח וכן .14

בהכשר כדחזינן בכלי, לבלוע קצת מהניא בצונן הדחה דאפילו שכתב עז.] דף ג שער ג [בית הבית במשמרת ברשב"א הוא מפורש ויותר

מפליט דסכינא דוחקא ההדחה או הנעיצה דלולי החריפים, לדברים אפילו דמהניא סכין בנעיצת שמצינו מה כעין שהוא והוסיף היין, כלי

קצת.

הנפלט שהבשר בשרי, נעשה הצנון אין הסכין נגד בצנון שישים ויש בשרית בסכין צנון חתך שאם כתב ט] ס"ק צו [סי' הש"ך והנה .15

קכא] [סי' בטוש"ע נפסק וכן הרשב"א כתב שהרי הסכין, קליפת כנגד בשישים די דלכאורה הש"ך על [שם] רע"א וכתב בשישים. בטל

וא"כ הסכין, עובי מכל ולא הסכין שבקליפת מה אלא מפלטת אינה שנעיצה פשוט והרי חריף, דבר בו לחתוך אף מהניא הסכין דנעיצת

איתא כט] ס"ק צד [סי' דבש"ך בצ"ע, רע"א זאת הניח אמנם מקליפתו. רק הסכין עובי מכל מפליט אינו החריף הדבר שגם כרחנו על

שבזמן חזינן כולו נאסר שהצנון ומזה להצנון, בהדחה בזה די הסכין שבקליפת מה רק דסכינא, ודוחקא הצנון חריפות ע"י נפלט דכאשר

זו קושיא רע"א והניח חריף, לחתוך להתיר בקרקע נעיצה מהניא איך צ"ע ושוב בקליפתו, רק ולא הסכין עובי בכל הבלוע נפלט חיתוכו

בצע"ג.

מועילה. אינה שהדחה קיי"ל לדינא אך אחר, במקום לשיטתו אזיל הרשב"א התיר, יונה רבינו בשם הרשב"א דאף שכתב ועיי"ש .16
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ÛÈ¯Á ¯·„ Â· ÍÂ˙ÁÏ ‰ˆÈÚ�

'îâäî úàæ ãîìå ,óéøç øáã åìéôà äá êåúçì éàùø ò÷ø÷á ïéëñä úà õòðù éøçàã [ä øòù á úéá úéáä úøåú] à"áùøä áúë

.÷ìåç àìì ò"åùáå øåèá à"áùøä éøáã åàáåäå ,ò÷ø÷á äöéòð éøçà âåøúà êåúçì åøéúäù [:åò óã æ"ò]

ìéòì ïééòå] .ïéëñá òåìáäî úö÷ úèìôî äöéòðù øáåñ à"áùøäù øîåì åðçøë ìòù áúë [àé÷ óã ïéìåç] øåù øåëá øôñáå

ïéëñä ìò äçåèä úéðåðîùì ÷ø äìéòåî äöéòðäù 'ñåúá øàåáîä éôì ìáà .[(â øòù â úéá) úéáä úøîùîá øàåáî ïëù åðàáäù

.óéøç øáã êåúçì äìéòåî äöéòð ïéà ë"à ,ïéëñä óåâî èéìôî óéøç øáã êåúéçù [áâà ä"ãåú .áé÷ óã] ì"ñ êãéàîå17íééñå

.äöéòð é"ò äôéøè ìù åà íééåâ ìù ïéëñá íéôéøç íéøáã øàùå ïåðö ìëàé àìå ùåçé ùôð ìòá ìëù

ë"ùîá åúèéùì à"áùøäù áúë àåä íâå] .óéøç øáãì äìéòåî äöéòðù ò"åùä ÷ñô ìò äîú àåä íâù [åö 'éñ] øéàî úéáá ò"òå

.[òåìáä ïî úö÷ èéìôäì äìéòåî äöéòðù

[‰ÙÈ˘] ÔÈÎÒ‰ ˙ÊÁ˘‰

:ïéëñä úæçùä ïéðòá å÷ìçð íé÷ñåôä

.àìåëàì äá éâñ àì êà ,äöéòðã àéîåã ,ïðåö äá ìåëàì ÷ø äìéòåî ïéëñä úæçùäù òîùî íé÷ñåôä áåøáå à"áùøá

.çúåø

.áòîùî ïëã [æ"òá] ï"øä áúëå .çúåø äìëåàì óà àéðäî ïéëñä úæçùäã øàåáî [æ"ä úåøåñà úåìëàî æ"éô] í"áîøá

äìéçúëìã íééñå ,çúåø äá êåúçì äæçùä àéðäî àìã íéøéîçîä úòã úà àéáä à"îøäå .ò"åùä ÷ñô ïëå ,éîìùåøéá

.øåñàì ïéà [çúåø ìëàîá äá ùîúùäå äæéçùä íà] ãáòéãá íðîà ,äæá øéîçäì åâäð

çúåøä éøä ,çúåø äá ìåëàì øúåî àäé ú"ëéäîå ,ïéëñä úôéì÷á àìà úòâåð äæçùää ïéà äøåàëìã ,ò"ö äæá àøáñä íðîà

øàù úà úìáìáî àéä î"î ,ïéëñä úôéì÷ úà äøéñî ÷ø äæçùääù óàã [å ÷"ñ æ"î é 'éñ] â"îôä áúëå .ïéëñä éáåò ìëî èìåô

øä é"ò úàöì çë åì ïéàù ãò åúùéì÷îå ïéëñá òåìáä íòèä.çúå18

˙ÂÓÂ‚ Â· ˘È˘ ÔÈÎÒ

.äæá äìéòåî ïéëñä úæçùä íà ùøôúð àìå ,úåîåâ äá ùéù ïéëñá äìéòåî äðéà ïéëñä ìù äöéòðù øàåáî [:åò óã æ"ò] 'îâá

,úåîåâ äá ùéù ïéëñá óà äìéòåî äæçùäù òîùî í"áîøä ïåùìîå19.ò"åùá òîùî ïëå

éëøãá áúë ïëå ,[ç"ñ æî ììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,äæá äæçùä àéðäî àìã áúë [â"ñ àðú 'éñ ç"åà] à"øâä øåàéáá íðîà

.ãåã úéá ú"åù íùá [áô ÷"ñ] äáåùú

àðú 'éñ ç"åà] â"îôä áúë ïëå ,ãáòéãá óà øåñà æ"ä ïáìì éìá ìéòâä íàå ,ïåáéì ïðéòá ïéëñáù úåîåâìã òîùî à"îøä ïåùìî

אתרוג. לחתוך מועילה שנעיצה בגמ' אמרו ולכן חריף, דבר נחשב אינו שאתרוג צ"ל תוס' שלפי שור הבכור וכתב .17

ובשאר הסכין, של בקליפה מתרכז בסכין הבלוע הטעם שעיקר לחז"ל להו דקים די"ל כב] וס"ק ג ס"ק ש"ד י [סי' הפמ"ג כתב עוד .18

ז] ס"ק א"א תנא [סי' ובאו"ח במשהו. האוסר בפסח חמץ לאיסור הסכין השחזת תועיל לא זה טעם דלפי והוסיף משהו, רק יש הסכין

חכמים שהקלו כתב והפרישה בפסח. חמץ איסור לענין גם בדיעבד מתרת שהשחזה ג] [ס"ק והפר"ח יעקב החק דברי את הפמ"ג הביא

יומו. בן שאינו סכין לגבי בהשחזה

פגימות בה שאין יפה סכין היתה ואם שלה, בריחיים משחיזה או באש מלבנה הגויים מן סכין הלוקח ה"ז] מאכ"א [פ"ז הרמב"ם ז"ל .19

גומות. בה שיש לסכין גם מועילה שהשחזה להדיא ומשמע עכ"ל. וכו' קשה בקרקע נעצה אם לו די
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.äëìä ïëã áúëå ,[á÷òé ÷çäë àìã] ø"àä íùá [ä ÷"ñ æ"î20

."åà" úáéú ÷åçîì ïéàù à"øâäáå äìåâä øàáá áúë ,ïéîç äá êåúçì äöåøù (åà) úåîåâ äá ùé íàå ò"åùä ïåùì

Á˙Â¯ ‰· ÏÂÎ‡Ï ‡·˘ ¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ÔÈÎÒ

ïéëñã àúéà [:ç óã] ïéìåç 'îâá åìéàå ,ïåáéì ö"àå ïéçúåøá ïéëñ ìéòâäì éãù ïðé÷ñî [:ì óã] íéçñô 'îâáã åù÷ä íéðåùàøä

:íéöåøéú äîë äæá åáúëå .øåàá ïåáéì äëéøö íééåâ ìù

.àù"ééò] ,øåàä é"ò äá íéùîúùîù íåùî ïåáéì àéòá ïéëñ ïëìã ïåùàø õåøéúá åáúë [øîà ä"ã :åò óã æ"ò] 'ñåú

íåùî ïåáéì àéòá äðè÷ ïéëñá óàã áúë à"áéøäå .øùá íäá úåìöì êøãù íéìåãâ íéðéëñá à÷åã éøééà ú"øìã 'ñåúá

åðéöî í"áîøá íâ .òìá àøéúéäã íåùî äìòâäá éã õîç øåñéà ïéðòì ÷øå ,[íéìçâ â"ò øùá äá êôäî íéîòôìù

áúë [â"éä ä"ô] çñô úåëìäá åìéàå ,ïåáéì äðåòè ïéëñäù áúë [æ"ä æ"éô] úåøåñà úåìëàî úåëìäáù ,äæ ÷åìéç

.ã"áàøä íùá [:ç óã] íéçñôá ï"øä íâ áúë ïëå ,äìòâäá éãù

.áùé äìåãâ ïéëñáù àìà ,äìòâäá àåä ïéëñ ìù äøéùëä ø÷éòã ì"éã [íù] æ"òá ù"àøäå 'ñåúä åáúë øçà ïôåàá

.íéðåùàøá úåôñåð úåèéù àéáäù é"áá ò"òå ,äðè÷ ïéëñ ë"àùî ïåáéì úåëéøö ïäå úåîåâ ììë êøãá

‰ÎÏ‰Ï.äðè÷ì äìåãâ ïéëñ ïéá ÷ìéç àìå ,èåçùì àáùë ð"à ,çúåø äá ùîúùäì àáùë ïåáéì êéøöä ò"åùä :21êéøöä ïë åîëå]

.[äæì äìéòåî äðéà äöéòðäå úåîåâá øåñéà ÷åáã ñ"åñã ,ïðåöì äá ùîúùäì àáùë óà äæå ,úåîåâ äá ùéù ïéëñì ïåáéì22

[ë ÷"ñ úìéçú] ê"ùá ïééòå .øñàð åðéà íç ìëàîá äá ùîúùäå äðáéì àìå ïéëñä úà ìéòâä íà ãáòéãáù à"îøä áúë íðîà

.åîåé ïá ïéëñ ìò óà éà÷ äæù23

הגעלה, עם השחזה לענין הסעיף בסוף ברמ"א גם [והוא ללבנן. א"צ הגומות את לנקות אפשר שאם כתב ס"ח] מז [כלל ובחכמ"א .20

הגומות]. לנקות יכול אם ליבון בלי דמהניא שכתב

של תשמישו רוב בתר דאזלינן ס"י] תנא [סי' באו"ח סובר עצמו השו"ע דהא מבורר, אינו לסכין ליבון שהצריך השו"ע של טעמו .21

לא] וס"ק יח [ס"ק בהגר"א ועיין בהגעלה. דסגי לדינא הפר"ח נקט זה ומטעם האור. ע"ג תשמישו רוב אין גדול סכין ואפילו הכלי,

דדוקא לא) (ס"ק הגר"א [וכתב בהגעלה. סגי בדיעבד ולכן ללבן, לכתחילה החמירו והרמ"א שהשו"ע רק הדין מן זה אין שאכן דמשמע

עליהם]. לצלות שרגילים כיון ליבון בעינן מדאי יותר גדולים בסכינים

מחמרינן רותח אכילת לענין אך ס"ד]. תנא סי' [או"ח ברמ"א כמבואר בו, נשרף שקש קל בליבון די שבגומות האיסור לענין והנה .22

קשה. ליבון להצריך

החמיר שלא אפשר שם דגם וי"ל תשמישו. רוב אחר לילך שלא החמיר ס"ו] תנא [סי' באו"ח הרמ"א דהא צ"ע הרמ"א שיטת ולכאורה .23

בשעה"צ ועיי"ש בזה, פקפק והפמ"ג להקל, יש דיעבד שלענין כתבו והגר"ז יעקב והחק מז) (ס"ק שהא"ר שהבאנו [ועיי"ש לכתחילה. אלא

תלינן אלא דיעבד המאכל את אסרינן לא לכן באור, שהשתמש לנו ידוע שלא דכיון י"ל עוד להקל]. יש יומו בן אינו שלגבי נא) (ס"ק

באור. בכלי השתמש שלא

יומו. בבן ולא יומו, בן באינו אלא תשמישו רוב אחר לילך הקלו שלא מפאנו הרמ"ע דברי את האחרונים הביאו [ס"ו] תנא בסי' והנה

איירי שהרי האור ע"י בו נשתמש שלא דתלינן לומר ואין יומו, בן בסכין אף בהגעלה בדיעבד והש"ך הרמ"א הקילו איך צ"ע ולפי"ז

רוב בתר דאזלינן י"ל שפיר ולכן האור, ע"י היום בו השתמש אם ידוע לא אך בסכין, היום השתמש שהגוי שידוע וצ"ל יומו. בן בסכין

האור. ע"י מעולם בו נשתמש שלא לתלות גם מקום יש ושפיר תשמישו,



12

·ËÈ‰ ÔÈÎÒ‰ Ô·ÏÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓ· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

ïáìé íàå õò ìù àåä àú÷äù äæá äðååëäå .ë"çà åðìéòâéå åðáìé ,àú÷ä íåùî áèéä ïéëñä ïáìì ìåëé åðéà íàù à"îøä áúë

.[äìòâäá ãáòéãá éâñ àðéãî àäã] åðìéòâé ë"çàå ìëåéù ìëë åðáìì éã ïëìå ,àú÷ä ÷æðäì ìåìò äù÷ ïåáéìá ïéëñä ìù ìæøáä úà

ïåáéì î"îã ,àú÷ä ÷æðé àîù ùåçì ùéù ì"ðä øåéöä ìò ë"â äðååëä ,åìéòâä àìå åðáéì íà åäéîå áúëå à"îøä êéùîäù äîå

ìéòåî àåäù óøùð ù÷ù ì÷ ïåáéì ù"ëå ,ãáòéã àéðäî äìòâä íâ éøäù ãáòéãá ìéòåî äæå ,ùùç éìá úåùòì ìåëé éàãåá ì÷

.äìòâäî øúåé24

ÔÂ·ÈÏ ÂÓÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‡È�‰Ó ‰ÏÚ‚‰ ÌÚ ‰ÊÁ˘‰˘ ‡"Ó¯‰ È¯·„·

øéáòî ïáàäå ,äôéì÷ä úøñä àéä ïåáéìä úìòî ø÷éòã áúëù ù"ééò ,à"áéøä íùá [ñúú 'éñ æ"ò éäìù] éëãøîá àåä ïéãä øå÷î

åì éâñ òåìáä øàùå ,äôéì÷á àåä ,äìòâäá åì éâñ àì øùàå øåàä é"ò òåìáä øåñéàä ø÷éòã øáåñ äàøðëå ,áèéä äôéì÷ä úà

.øåàä é"ò òìáð íà óà äìòâäá

éøáã úà àéáä [æì ÷"ñ àðú 'éñ ç"åà] à"âîä íðîà,äìòâäå äôéì÷ é"ò óà øúéð åðéà [úçø] äãøîäã áúëù [ì÷ 'éñ] ã"äúä

äìéçúëì à"îøä ì÷éä ïéëñá ÷øù áúë (áì ÷"ñ àë÷ 'éñ) ïçìåùä êåøòäå] .íéðåøçàä íùá [àé÷ ÷"ñ] á"ðùîä íù àéáä ïëå

ïðéòáã éëéä êà ,ãåçì äìòâäá ïéìé÷î ãáòéãáù ì"ðëå ,ãåçì äìòâäá éâñ ïéãä ïî ïéëñáù íåùî ,ïåáéìë ååäã äìòâäå äæçùäá

.[äìòâäå äæçùäá éâñã éëãøîäë ì÷éî à"îøä äéä àì ïéãä ïî ïåáéì

הרמ"א כתב זה ועל הקתא, בתוך הנעוץ הסכין את להגעיל כדי הליבון מלבד הגעלה הצריכו שלכתחילה פירש ל] [ס"ק הגר"א בביאור .24

קצהו, להכשיר די בקצהו רק הסכין בכל נשתמש שלא ידוע שאם ו] [סעיף לעיל ברמ"א וכמבואר הגעלה, בלי בליבון סגי שבדיעבד

פולטו. כך דכבולעו



  שאלות לחזרה 
 ב' תשפ"בעל החומר הנלמד בחודש אדר 

  יו"ד הלכות הכשר כלים סי' קכא

        נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובהמיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, 

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
  אסעיף יו"ד סי' קכא 

שות כלים ישים שתשמישן בצון, כגון כוסות וצלוחיות, מה עליו לע ) הלוקח מהעכו"ם1  .א
 כדי שיוכל להשתמש בהם?

  ר משקין, והטעם?) כלים שסריהם מדובקים בחלב, האם מותר לשום שם יין או שא2
  

  בסעיף 

הלוקח מהעכו"ם כלים ישים ששתמש בהם בחמין, של מתכת או של עץ או אבן, מה   .ב
 להשתמש בהם?וכל עליו לעשות כדי שי

כשדעתו להשתמש בו צון וכשדעתו להשתמש בו מה הדין הגעלה,  אם הטביל הכלי קודם  .ג
  ומה הטעם? חמין, בן יומו או איו בן יומו, 

 ) אלו דברים כתבו הב"י והרמ"א ליזהר בהם כשמגעילים כלים הקים מן העכו"ם?1  .ד

  ם מהי קליפה בכלי אומות?) במקום שצריך הגעלה הא2
  

  דסעיף 

מחבת שמטגים בה, האם צריכה הגעלה או ליבון, לעין חמץ בפסח, לעין בשר או חלב,   .ה
 , ומה הטעם?יםאיסורשאר ולעין 

  
  הסעיף 

 האש, ומה הטעם? ) כלי שצריך ליבון, האם מותר להשתמש בו בחמין שלא ע"י1  .ו

  הטעם?ראי או דרך קבע, ומה ) והאם מותר להשתמש בן צון כשאין לו כלי אחר, דרך ע2
  או בשאר דברים חריפים?) והאם מותר להשתמש בו בחומץ 3

שיש לחוש שחיממו בו יין או שעמד בהם יין מעת כלים מהעכו"ם שתשמישן בצון, ) 1  .ז
 ך קבע?דרך עראי ודר -לעת, מה דיו 

מהעכו"ם ששתמשו בו בצון, האם סגי במריקה או זכוכית חרס משתאות של ) כלי 2
  ושטיפה, והטעם? 

  והאם אפשר לתת בתוכו דברים חריפים או קשים כתבלין וכיו"ב?) 3
  ) ומה הדין בכלים חדשים הקים מן השוק? 4
 חדשים הקים בביתו של עכו"ם?) ומה הדין בכלים 5

  
  וסעיף 

או ליבון בכולו או במקצתו, האם מועיל הגעלה איסור כלי מתכות ששתמש בו ) 1  .ח
 במקצתו להכשיר את כולו, ומה הטעם?

  ) מהו מקור מחלוקת הראשוים בסוגיא דתרומה וחטאת?2
  ) מה הסברא לחלק בין ליבון להגעלה?3
  ) ומה הדין כשהתירא בלע, ששתמש בו חלב במקצתו ורוצה להכשירו לבשר?4
שפוד שצלו בו בשר בשר שלא מלח ורוצה ללבו לצלות בו בשר כשר, האם סגי בליבון ) 5

  מקצתו, והטעם?
פוד שצלו בו בשר בילה ורוצה ללבו לצלות בו בשר כשר, לכתחילה ) ומה הדין בש6

  ובדיעבד?

 פי שהביא הש"ך בביאור דבריהם?באר היטב דעת הטור והרא"ש כ  .ט

 
  זסעיף 

) סכין ישן הקה מן העכו"ם, מה יעשה להכשירו, אם בא להשתמש בו צון או חמין, 1  .י
 ביש בו גומות ובאין בו גומות, לכתחילה ובדיעבד?

  או להיפך?) האם הגעלה עדיף מהשחזה 2

מה הדין אם הגעיל שי כלים בי יומן או יותר במים שלא היה בהם ששים גד שיהם רק   .יא
 בבת אחת או בזה אחר זה? כגד אחד מהן, כשהגעילן



 ז"חומר הנלמד בחודש אדר תשעבשאלות ונידונים מעשיות 

 ח הלכות פסח סימן תנא מסעיף כב וסימן תנב"או

  קכא' ד הלכות הכשר כלים סי"יו

---------------------------------------  

  ....''''רוצים להשתמש בכלים וכדורוצים להשתמש בכלים וכדורוצים להשתמש בכלים וכדורוצים להשתמש בכלים וכדו, , , , דוע מי התגורר שם במשך כל השנהדוע מי התגורר שם במשך כל השנהדוע מי התגורר שם במשך כל השנהדוע מי התגורר שם במשך כל השנהלא ילא ילא ילא י' ' ' ' וכרים דירה או צימר וכדווכרים דירה או צימר וכדווכרים דירה או צימר וכדווכרים דירה או צימר וכדושששש. א
  .האם יכול לאכסן בהם מים, אינו יודע מה היה שם, רקים, זכוכית, יש שם בקבוקים פלסטיק .1
בכוסות אחרים שודאי ) 2. סינה שנמצאים שםתוך ספלי החרמ) 1' האם יכול סתם לשתות מים קרים וכדו. 2

  .או משקאות חריפים, השתמשו בהם בעבר בחמים
  ולחם, ירקות, ב פירות"האם יכול להשתמש עם הסכין של הבעה. 3     
מיקרו , או הפלטה להשתמש בכירים החשמליות) 2. לבשל בקופסת שימורים ריקה שמצא) 1האם יכול . 4     
  .ג הגז בעצמו"או מטגן ע, ג הגז שלהם"לבשל בגז שלהם כשמעמיד סירים ע) 3. או סגורבכלי פתוח , טוסטר, גל

  .פלטה, שיניח ניר כסף על הכיריםאו , האם יועיל שידליק את הפלטה על החום הכי גבוה. 5 
  .האם יכול לבשל במקומות אלו שיש מעל הגז קולט אדים . 6

  
ב "מ. ו"א סקט"ח סימן קכ"פר. ז"וס, ה"א ס"ד קכ"יור ,ז"וקצ, ו"צ קצ"שעה, ד"ב סקקנ"מ, ו"א סכ"תנ[ 

ד ובביאור "ד ס"ד סימן צ"יור, ג"ב סקי"ב סימן תנ"מ, ז"א סק"א תנ"רע, ד"וסקל, ו"וסקקל, ד"א סקל"תנ
  ] ז"א סקצ"צ תנ"שעה, ד"א שם סקי"הגר

  
ם יש צד א , בחמים אלא גם בצונן לא רק בדברים שמשתמשים בהם, ל שכבוש כמבושל"מאחר וקיי . . . . אאאא

, או  שאר משקאות שאינם כשרים, כגון משקאות חריפים למיניהם, שבבקבוקים אלו היה משקאות אסורים
אמנם זכוכית לדעת המחבר , נמצא שיש בהם בליעות של איסור, ל שכבוש הרי הוא כמבושל"מאחר וקיי

אמנם . ולא מועילה ל א לא רק שבולע אלא שאפילו הגעלה"ולדעת הרמ, אינו בולע כלל] ו"א סכ"סימן תנ[
  .א סובר כן לא רק בחמץ אלא גם בשאר איסורים"דעת הרבה אחרונים שהרמ

] ו"סקקצ[צ "ובשעה, ובכלי זכוכית הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים, אלא שלא בכל הכלים יש דין כבוש
 כתב שבהפסד מרובה אפשר] ה"סימן ק[ג "ודעת הפמ, ז שאוסר"ג דעת הגר"הביא לענין בדיעבד בכה

חריפים או חמוצים שגם בליעות שאחרי  , מ לענין בדיעבד הוא רק אם הכניסו בהם משקאות"והנפק, להקל
ובזה , י"מ כאן הוא רק לכתחילה מחמת האיסור להשתמש בכלי שאינו ב"וכל הנפק, ע משביחים"מעל

  להחמיר ] ג"סקקנ[ב "מבואר במ
ב "א סכ"תנ[ע "מבואר בשו, שימוש בכלי חרסכגון . גם להשתמש בצונן ובלי כבישה יש אופנים האסורים

ולא שהה בו , שבכלי חרס גם אם השתמשו בו רק באיסור צונן] ב"ב שם סקקל"לפי גירסה אחת כמבואר במ
ורק בשאר כלים מותר להשתמש בו באופן . אסור להשתמש בו בהיתר בצונן אפילו באופן ארעי, ע"מעל

   ]ה"א ס"ד סימן קכ"כמבואר ביור[ארעי בצונן 
לא מיבעיא אם , ב באופן ארעי"אם רוצים להשתמש בסכין של הבע, עוד אופן שגם שימוש בצונן אסור

או אפילו אם מי שהיה כאן , חותכים בו דברים חריפים ויש חשש שבעבר השתמשו בסכין לבשר לא כשר
חתוך בו עכשיו שאם י', בצל וכדו, או צנון, אפילו לפני זמן רב חתך בו פירות קצת חמוצים והם של ערלה

ולכן בשעה , שלא בהפסד מרובה דינו כחריף,  ל שבחריף ואפילו קצת"קיי, כל פרי אחר שהוא חמוץ
או , בצל, ועכשיו כשחוזר וחותך איתו צנון, שחתכו אותו בעבר עם הסכין מחמת חריפותו הוא נבלע בסכין

כמבואר [, רים אפילו בדיעבדהבליעות הישנות חוזרות ונותנים טעם ואוס, אפילו פירות שחמוצים קצת
  ]ו "בסימן צ

או שרוצה לקנות בחנות , ואפילו אם רוצה להשתמש בסכין רק לחיתוך לחם או ירקות שאינם חריפים כלל
מאחר והמוכר חותך בו , מהדברים שודאי אינם חריפים' מ חצי אבטיח וכדו"ירקות של מי שאינו שומר תו

שבסכין של איסור אסור ] ז"א ס"בסימן קכ[מבואר , ועוד, צנון' ירקות ופירות של ערלה טבל וכדו
מובא בספר דבר חריף [ודעת רבותינו , פעמים בקרקע' ללא נעיצה י, לכתחילה להשתמש בו אפילו בצונן

וגם על נעיצה , אין ראיה שמועיל במקום נעיצה, שודאי נקי' שגם אם ניקו את הסכין עם סקוטש וכדו] ועוד
  ]  כמבואר שם [ם שיעשה כדין עצמה לכתחילה לא סומכי

ורוצה לחתוך בו לחם , מ ויש שם סכין שאינו יודע אם זה חלבי או בשרי"ואפילו אם זה בית של שומר תו
אם מותר לכתחילה להשתמש בו ללא ] ט"סימן פ[ך "ז והש"נחלקו הט, צונן לאכול עם חלבי או להיפך

לכן יכול לערות מים רותחים על ,  י כדי קליפהאלא שמאחר וכל חשש הפליטה בצונן הוא רק בעוב. נעיצה
] שם[דעת המחבר ' ואם רוצה לחתוך בזה דברים חריפים צנון וכדו, הסכין ולהשתמש בו רק לדברים צוננים

  .ה עירוי"כ ה"ז לא מהני נעיצה וא"אמנם הרבה מהאחרונים חולקים שע, שמותר
מיקרו ולהגעיל , י"ו בליעות של איסור אינו בוהרי זה כשימוש בכלי שיש ב,אוכללחמם על הפלטה ודומיו 

י "מועיל הגעלה ע] ו"א סקט"סימן קכ[ח "לדעת הפר, י שיעמידו סיר מגולה עם מים בתוכו וירתיח"עגל 



וגם יש , י זיעה"א להגעילם ע"א, י ומחמת זיעה"גם בליעות שנבלעו ע, ועוד, ד"זיעה אבל לדעת החוו
  , שבודאי לא מועיל כזו הגעלה, המאכלים עצמם שניתזו י"לחשוש לבליעות שנעשו במשך הזמן ע

לא מיבעיא אם יש לחשוש שהניחו עליהם , וכן כיריים או פלטה מאחר ובמשך הזמן בישלו עליהם מאכלים
ואפשר שזב כתשמישו ', וכן שבמשך הזמן בישולים של סירים גלשו וכדו, עצמם את המאכל ונבלע ממנו

' זה רק מרק של בשר שאינו כשר או מרק מירקות של שביעית וכדו מלבד אם מה שגלש, י האש ממש"ע
] א"ד קי"ס יור"כמבואר בחת[י האש "אינו נחשב ע, שמאחר והמרק עצמו אינו איסור ורק בלוע מהאיסור

ל דמכלי לכלי לא עובר "מה דקי,  וגם אם לא גלש, היו רטובות ממש' וכן אם לא הקפידו והכיריים וכדו
לדעת , אבל אם יש רטיבות ביניהם, הוא רק אם אין רטיבות ביניהם] ח"ב ס"סימן צכמבואר ב[בליעות 

וודאי שצריך לחשוש , הבליעות כן עוברים, ולדעת החולקים כשיש רוטב ממש, ד בקצת רטיבות"החוו
ולכתחילה לא משתמשים , ויש כאן בליעות של איסור, ל"שבמשך כל הבישולים היו הסיבות האוסרות הנ

  , בו בליעות של איסורבכלי שיש 
כי עד כמה שחוששים שהניחו , להדליק את הכירים על גובה הכי גבוה לא מועיל להחשיבו להגעלה

י האור כדי להכשיר בליעות "ונחשב בליעות שע, ג הפלטה עצמה או שגלש עליו"מאכלים לא כשרים ע
ב "א ס"כמבואר בתנ. [ל לזהי הגוף חימום החיצוני לא מועי"וכל חימום שע, י האור צריכים ליבון"שע
ש טוסטר קטן שיש לחשוש שבמשך השנה הכניסו בו נקניקיות "וכ, וגם לא מגיע לדרגה זו]. ב שם"ובמ
ורק אם ינקה , ולא מועיל לחמם את הטוסטר על חום הכי גבוה, י האש ממש"הבליעות הם ע, אסורים' וכדו

  כלים וכדלהלן' להכניס בתוכו מאכל וכדין ביוכל ' היטב ויניח בתוכו על כולו היטב נייר אפיה וכדו
כי בליעות של כלי עוברים למאכל אפילו ' ג הכירים וכדו"אלא שכל זה אם רוצה להניח את האוכל עצמו ע

ולא להניח מאכל ', וכדו, כיריים, ג הפלטה"אבל אם רוצה רק להניח סירים ע. אם אין כל רטיבות ביניהם
ולכן אם הניחו לחמם סיר , שמכלי לכלי  ללא רוטב לא עובר בליעות] ל"הנ[ע "בעין למרות שמבואר בשו

ג "מ לכתחילה אסור להניח זה ע"מ, והיה יבש ביניהם מותר, ג סיר שמתבשל בו בשרי"עם מאכל חלבי ע
כלים רקים שאין חשש שיגלוש ' מבואר שגם ב] ז"בסימן צ[ג "ובפמ, או כי חיישינן שיזוב מאחד לשני, זה

כמבואר [כי לכתחילה מחמירים לחשוש שגם מכלי לכלי הבליעות עוברים , ר לכתחילהאסו, מאחד לשני
  ,]בכתב סופר

וכן , ג"ב סקי"ב בסימן תנ"במ[מבואר , ע האחרון לא השתמשו בכלים אלו באיסור"אבל אם ידוע שבמעל
ר שאינו בן שלהניח כלי היתר על כלי שיש בו בליעות איסו] ד"א סקי"ד ובביאור הגר"ד ס"מבואר בסימן צ

הטעם כי כל האיסור להשתמש לכתחילה בכלי ] שם[א "וכפי מה שביאר הגר, יומו מותר אפילו לכתחילה
זה רק אם האיסור נבלע בו כשעדיין היה איסור כלומר מאכל בעין , י"שיש בו בליעות של איסור אינו ב

שגם על הצד שהבליעות , י"ינו בשיש בו רק בליעות שכבר א' ג כיריים וכדו"אבל להניח סיר ע, שאינו פגום
אבל אם חושש  - .מותר לכתחילה, י"מהכיריים יעברו לסיר ביחס לסיר הוא יקבל רק בליעות של אינו ב

' כלים אחד על השני אסור אבל ג' שרק ב] ו"א סקקל"סימן תנ[ב "ע מבואר במ"שהשתמשו בו בתוך מעל
' ואז הרי זה כג, נייר כסף שיפסיק בינו לבין הסיר ,ג הכיריים או פלטה"כלומר שיכול להניח ע, כלים מותר

  . י"כלים שמותר אפילו לכתחילה להניח גם אם בתחתון יש בליעות של ב
כלים ' אם היא נקייה הרי זה כב, וכן בתוך מיקרוגל אפילו אם מניח את הכלי בתוך הצלחת הרגילה שלו

יש את החשש מצד הבליעות שמחמת אלא שעדיין , ע מהשימוש בו מותר לכתחילה"שאם כבר עבר מעל
שכאשר הכלי מכוסה אין לחשוש לפליטות ] ל"הנ[ב "ומבואר במ, ולכן צריך שיכסה היטב את הכלי, הזיעה

אם הוא מכוסה היטב אין , ולכן גם אם יש בליעות בדפנות המיקרוגל, ובליעות של זיעה הבלועה בתנור
שדעת רבותינו שאסור להשתמש כן בצורה קבועה שדעת רבותינו שאסור להשתמש כן בצורה קבועה שדעת רבותינו שאסור להשתמש כן בצורה קבועה שדעת רבותינו שאסור להשתמש כן בצורה קבועה אלא אלא אלא אלא [[[[, זיעה בדרגה כזו שתפליט מהדפנות ותבליע בו

    ]]]]לללל""""מכמה טעמים ואכממכמה טעמים ואכממכמה טעמים ואכממכמה טעמים ואכמ
דאם יש עליה חתיכה בעין דבוקה בשעת הבישול זה יבלע לתוך , אמנם כל זה רק אם הפלטה נקייה לגמרי

ולכן להשתמש ,  מ כמה זמן עבר עליו"וגם אין כל נפק, דמאכל נבלע בכלי אפילו אם הוא יבש, הכלי
, מאחר ובמציאות הברזלים שומניים, מיני מקומות ולא ידוע איזה בשר צלו עליו בעבר במנגל שרואים בכל

וזה חשש איסור , יש לחשוש לבעין שנמצא עליו וכשיחמם יפשיר השומן ויבלע בתוך הבשר שצולה כעת
] ד"א סקל"סימן תנ[ב "אם רואה שהגז נקי בזה הוא קל יותר כי מבואר במ, ג הגז"וכן לבשל ע -  . ממש

וכשאין , כלים ורק לכתחילה' רק לענין פסח יש להחמיר בו כב, עניין חצובות שמאחר ומיד שנופל נשרףל
אבל , י מבליעות של איסור וכדלעיל"ש אם אינו ב"וכ, שמותר] ז"שם סק[א "לו אפשרות אחרת מבואר ברע

א "ף כמבואר ברעז שנשר"גם בגז להניח המאכל עצמו על הגז אסור ואוסר אפילו בדיעבד ולא סומכים ע
  . שם

אבל , אסור, ע"רק אם יש חשש שהניחו עליו ממש איסור בתוך מעל, להניח על השיש עצמו סירים רותחים
ולדעת , נחשב שימוש ואסור' ע רק להניח עליו מאכלים רותחים בעין כפיצה וכדו"אם כבר עבר מעל

יש להחמיר שלא מועיל לו ] שם[ב "אבל לדעת המ, י עירוי מים רותחים"יועיל לו הגעלה ע] כ"ס[המחבר 
  .מותר, ע האחרון לא הניחו"אבל אם במעל.  י עירוי בלבד"הגעלה שע

אם באמצע הבישול פותחים את הסירים ועולה זיעה ומתחבר , כשמעמידים לבשל ויש קולט אדים מעליו
ואפילו , לאסור י הזיעה ויכול"מאחר ובדרך כלל מלוכלך שומני הרי זה כבעין שמתחבר לבישול ע, לקולט

י "א שבליעות של כיסוי אוסר אפילו באינו ב"שי] ג"ד סימן צ"יור[א "מבואר ברמ, י"אם הוא נקי ואינו ב
מבואר ששלא בשעת הדחק צריך להחמיר שכיסוי אוסר ] ז"א סקצ"סימן תנ[צ "ובשעה, ואפילו בדיעבד
ו שזה הדברים המתאימים לקולט ובפרט לפי הטעמים שנאמרו בפוסקים בטעם חומרא ז[י "אפילו באינו ב

  .לקולט מסירים מגוליםמסירים מגוליםמסירים מגוליםמסירים מגוליםלכן כשיש קולט צריך להקפיד היטב שלא יעלה זיעה ] ל"אדים ואכמ



 

        ....כשמכשיר את השישכשמכשיר את השישכשמכשיר את השישכשמכשיר את השיש. . . . בבבב
  .עם איזה כד מכשירו . 1111
        . ובדוד של שבת לפסח, ד חשמליהאם אפשר להשתמש בכ. 2
  .איך יכשיר את הברזים לפסח. 3
        ]    ח"ה ס"ד ק"יור, ח"א סקס"תנ, ד"ד סק"ב סימן תמ"מ, ה"א סקנ"קב סימן תנחק יע, ב"ז סוף סימן תנ"ט[ 

  
, והרי זה רק ניצוק, כל החשש הוא שיש חיבור מהברז לבליעות של חמץ, כשרוחץ כלים עם מים חמים מהברז.ב

ז "מ כתב הט"ומ, ובדיעבד אין לחוש, ה לכתחילה אסור לערות מאיסור להיתר"ובניצוק מבואר בסימן ק
, שהנשים נוהגות שלא להשתמש בקדירה שממנו שופכים מים על האבן שמכשירים לפסח אין לו טעם וריח

אבל בחק יעקב כתב שלכתחילה צריך להחמיר שלא , כלומר שאפשר להכשיר את השיש לפסח עם הכד של פסח
 ם חושש משוםה כלומר שגם כשרק העליון הוא ח"ורק בדיעבד אין לחוש וכמבואר בסימן ק, להשתמש בו

  .אינו יכול להגעיל עם הכד של פסח נמצא שלדעת החק יעקב צ"כן מבואר בשעהו, כ"ניצוק להשתמש בו אח
במקום הרגיל שהמרחק מהכיור לברז הוא שגם כשמכניסים במשך השנה סירים , וכן לענין חשש של הברזים

מ "מ, ב"נו נבלע בו בדרגת יסהוא מתפשט ואי, של חמץ והזיעה עולה למעלה' וכדו, רותחים עם אטריות
' וכן כד חשמלי מאחר ובמשך השנה שופכים לתוך סירים וכדו, לכתחילה יש להכשירו מדין ניצוק  של כל השנה

מאחר והברז , ז שניצוק אינו חיבור ואינו סיבה לאסור"אלא שגם לדעת הט, א להשתמש בו בפסח"א, של חמץ
שכשנוגעים ] ח"א סקס"תנ[ב "דים מלוכלכות מחמץ מבואר במובמשך השנה נוגעים בו בי, הרבה פעמים רותח

ש כד "וכ, לכתחילה צריך הגעלה, וגם לפעמים ניתז מהסירים עליו, בידית חמה בידים מלוכלכות במשך השנה
י עירוי "תי טעמים אלו מספיק להכשיר את הברז עאלא שלחשש של ש, ים חמץחשמלי שמניחים עליו לפעמ

מיד ' פתיתים וכדו, שבמשך השנה כשמכניסים סירים רותחים לתוך הכיור עם אטריותאבל אם יש לחשוש , לבד
אפשר שנחשב לבליעות של תתאה וכן לפעמים כשהבוילער דולק , עולה זיעה רותחת עד לברז, אחרי הבישול

אפשר שנחשב אצל האש שלדעת , ומשתמשים במים הרותחים ונוגעים בידים מלוכלכות עם חמץ או ניתז חמץ
  , ולא יועיל לו עירוי רק הגעלה באופן זה, ר"נחשב ככ] ג"ד סקל"ב שפ"ד סימן צ"יור[ג "מהפ
  

  מצקת חלבית שהכניס אותה בטעות בתוך סיר בשרימצקת חלבית שהכניס אותה בטעות בתוך סיר בשרימצקת חלבית שהכניס אותה בטעות בתוך סיר בשרימצקת חלבית שהכניס אותה בטעות בתוך סיר בשרי. ג
  .האם צריך להגעיל את כולה. 1
האם , ואין לו עכשיו סיר אחר גדול להגעיל את כל המצקת' ונמצא בשבת או בשמחה וכדו, הגעיל רק מקצתה. 2

  .ל להשתמש בהיוכ
כ "עירבב עם המצקת אחאו  - . השתמש בכל המצקת כולה בסיר אחר, אחרי שהגעיל רק את החלק שהכניס. 3

  רק כנגד אותו מקצת שתחב לפני כן בבשרי' והיה ס, סיר אחר ללא הגעלה
סכין  או שחתך עם -, ליבן  רק את החלק שתחב בתוך השניצל, חלבי לתוך שניצל בשרי שעל האש תחב מזלג. 4

או , ובאותו שעה נגע מישהו בצד השני עם פיתה, או שהכניס מצות עם מרדה לתנור - , חלבי בשר בתוך התבנית בתנור
  .נתפס שם בצק מחומץ

, בחלק שבחוץ עם גבינהונגע , כולה רותחת או רק מקצתה, מצקת בשרית שהיתה חלקה בתוך המרק הבשרי. 5
  .האם צריך לכתחילה להגעיל את כולו, בסיר בשרי תחבו חלקואו מצקת פרוה ש –. 'פיצה וכדו

וכאשר –. או ידיות הסיר היו עשויים מחלק נפרד, המחבת, החלק השני של המצקתהאם שונה כאשר בכל זה . 6
  .פלסטיק, עשויים מעץ

   
א "א תנ"אש. א שם"ובביאור הגר, באר הגולה שם, ז"א סקט"ך קכ"ש, מ"א סק"א תנ"ביאור הגר,  ז"א סק"ז סימן קכ"ט[

א "מג, ז"ב סקט"ד סימן צ"חוו, ג"ד שם סק"ושפ, א"ד סק"ז סימן צ"משב, א"א סקי"א  תנ"רע,  ח"י-ז"ך סקי"ש, ד"סקכ
  ]ב"א סקמ"א תנ"ביאור הגר, א"ד י"א ע"חכמ, ב"א סקכ"ז סימן תנ"גר, ע"ו וסק"ב סקע"מ,  ה"וסקכ, ד"סקכ

        
ולענין , רינן חם כולווכן נחלקו לענין מה נאמר שאמ, חם כולו נחלקו הראשונים האם בכלי מתכות אמרינן חם מקצתו  ....גגגג

 - . או רק חלק הכף שבפנים נאסר, כולוהאם מחמת שחם כולו עובר ומתפשט הבליעה בכל הכף ונאסר , מה לא נאמר
מאחר , ג ולגבי זה אפילו שבלא רוטב בליעות אינם מתפשטות"שרק בכה, והאם תלוי אם במציאות החלק החיצוני חם

גם בכלי מתכות , אבל אם החלק החיצוני הוא עדיין קר והוציאו מיד, חם כולו מתפשט בכולו מדין חם מקצתו חם כולוו
אבל , או שלהיפך מדין חם מקצתו חם כולו אפילו שבפועל החלק החיצוני אינו חם מתפשט הבליעה בכולו, לא נבלע כלל

 –. הבליעות מתפשטים בכולו, חם כולו ינן חם מקצתושלא אמר' אם בפועל כל המצקת חם אפילו במצקת מעץ וכדו
רק אם נגע איסור בצד השני כלומר מצקת בשרית שחלק או ש, והאם כשאומרים חם כולו בכח הבליעות להתפשט בכולו

וכן מחבת בשרי רותח שנגעו ', ונגעו בפועל בצד השני עם גבינה וכדו, והמצקת כולה רותחת, ממנה נמצא בתוך המרק
לא שיש לבליעות כח לעלות  אבל, מאחר וחם כולו הגבינה נבלעת במקומה', גבינה וכדו, דית עם בפיצהבטעות בי

  .והאם כלי הצריך ליבון שונה בזה ,געיל כולהלענין ההגעלה האם מחמת חם כולו צריך לה עוד נחלקו -. למקומה
לא , ל רק את אותו מקצתאבל אם הגעי, דעת המחבר שחם מקצתו מבליע בכולו א"ז והגר"לדעת הט להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

א אם נבלע רק "ולדעת הרמ -. נאסר, ניס את כל המצקת לסיר אחרכ הכ"ולכן אם אח, עלה הגעלה לחלק השני
' למאכל אחר ולא היה ס י שהגעיל את המצקת הכניס את כולהולכן אם לפנ, בחלק מהמצקת אמנם נבלע בכולו

-  .י הגעלה של אותו מקום שהכניס בלבד"ל ליפלט גם עמ לענין ההגעלה עצמה מועיל ויכו"מ, כנגד כולו יאסר



ל "ז קיי"עת הטולד. אבל אם יגעיל את מקצתו יוכשר כולו ,למרות שנאסר כולוולא רק בהגעלה אלא גם בליבון 
מ מבואר "אלא שמ. שאם הגעיל רק את אותו מקצת שהכניס לתוך הסיר לא עלתה לו הגעלה להלכה כהמחבר

א "אלא שמאחר ומקורו הוא הרשב -, ולא צריך להכשיר את כולו, אינו נבלע בכולוז שאם זה ארוך מאוד "בט
  .אינו צריך להגעיל את כולו ,באופן שזה התירא בלע

, עים ומתפשטים בכולוהבליעות נבל, אמנם דעת המחבר שאם תחבו מקצתו של המצקת בקדירהך "לדעת הש
א חולק על המחבר "והרמ - .כולו מותר, בסירבדיעבד אם הגעיל רק את אותו מקצת שתחב  ,ונאסר כולו

 לא מהני, אם ליבן רק את אותו חלק שהיה בתנור אבל בליבון, לא נאסר כולושבבישול ] ז"סקטך "כמבואר בש[
  .כי ליבון בכוחו רק לשרוף ולא להפליט

קצת מ מהני הגעלה במ"אלא שמ, א שכשהכניס מקצתו באמת מתפשט בכולו"ז בדעת הרמ"ם לדעת הטמ ג"ומ
אבל אם הכניס את כל , זה רק ביחס לאותו חלק שהיה בשעת הבליעה בחוץ, שנתחב שיפליט גם ממה שבחוץ

ע לא יועיל הגעלה זו "כ רק חלק מהמצקת לכו"אם יגעיל אח, ונאסרה כולה, המצקת החלבית לתוך הסיר הבשרי
  ] ד"א כ"תנ א"כמבואר באש[להפליט את מה שנבלע בה  במציאות , לחלק שמחוץ למי ההגעלה

אבל בדיעבד אין , שלהלכה בדבר שצריך רק הגעלה אמנם לכתחילה צריך להגעיל כולהך עצמו "אבל דעת הש
ולא רק לענין שאם הגעילו רק את אותו מקצת שהכניסו לתוך הסיר שמועיל להתיר את , המקצת השני נאסר כלל

, המאכל מותר, החלק השני לתוך סיר אחרכ רק את "ותחבו אח, אלא גם אם לא הגעילו בכלל את המצקת, כולו
אמרינן שמדין חם מקצתו חם  כולו נחשב החלק העליון כחם ובולע ממה שנגע , מ אם נגע בצד השני איסור"ומ

אפילו אם רק ליבנו את אותו חלק שחתכו איתו ולא את החלק , י האור"אמנם בכלי שתשמישו ע -  .בו ונאסר
י האור כל שעומד "שלענין זה נחשב עז "מבואר במשב יתירה מזו -  . כלנאסר המא, כ בכולו"וחתכו אח, השני

, מ אם נגע איסור בחלק העליון"ומ - . ך יאסר כל הסיר גם החלק העליון של הסיר"וגם לדעת הש, ג האש"ע
, במקומו כן נבלע, ונגע בחלק העליון של המצקת עם גבינה, או פרוה, כלומר הכניס מצקת בשרית בסיר בשרי

  .חם מקצתו חם כולו מדין
זה רק במקום שזה מדין חם , ך שאינו מבליע בכולו"שגם לדעת השד "ג ובחוו"א בפמ"מבואר ברע אמנם

אינו מצד , אבל אם כבר נתחממה כל המצקת, כלומר שבאמת המצקת עדיין לא נתחממה כולה, מקצתו חם כולו
ך אם "ולכן גם לדעת הש - .יעות לכולוולמרות שהחלק העליון אינו בתוך הרוטב מתפשטות הבל, חם מקצתו

ך מיירי רק "ולדבריהם שהש - .נאסר כולו, אם נתחממה כל המצקת, הכניס חלק ממצקת חלבית לתוך סיר בשרי
ך שאם נגע האיסור בצד השני "מ כתב הש"ומ, ך שאינו מתפשט בכולו"ובזה לדעת הש, באופן שהצד השני קר

בצד ' ונגע עם גבינה וכדו, שאם תחב מצקת בשרית לתוך סיר בשריכלומר , במקומה כן נבלע ונאסר, בעצמו
במקומו נבלע , כ גם אם עדיין לא הספיק החלק החיצוני להתחמם"א,  הגבינה נבלעה, העליון של המצקת

כתב שאין חילוק בין אם במציאות חם כולו או שאינו בה אבל בדגול מרב, ך"כי רק על אופן זה דיבר הש, ונאסר
  .  חם כולו

, לענין להבליע אמרינן חם מקצתו חם כולו, כתב שבין בדבר שצריך הגעלה בין בדבר שצריך ליבוןא "אבל המג
או ליבן רק את , אבל לענין להפליט כלומר אם הגעיל רק את החלק של המצקת שהכניס לתוך המרק הבשרי

ולכן אם , חוץ למי ההגעלהל הגעלה זו להפליט גם מהחלק שמיעלא מו, הבשרהחלק של הסכין שאיתו חתך את 
, המאכל מותר, אם הכניס רק כנגד אותו מקום שכבר הגעיל תחלה, כ והכניס את המצקת לתוך סיר אחר"חזר אח

  . המאכל נאסר, כ עם כל הסכין"וכן אם חתך אח, אבל אם הכניס את כל המצקת
אבל , ך"דלא כהש, בכולושבמתכת אמנם נבלע  ב"וכן נקט במ, ז"גר, א"ור הגרביא, דעת החק יעקב להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

דאם רק הגעיל חלק הפנימי של , אינו שאם כבר הגעיל גדר הבדיעבדגדר הבדיעבדגדר הבדיעבדגדר הבדיעבדאמנם  -  .מקצתו בדיעבד מועיל לו הגעלת
או שזה בשמחה ואין לו אפשרות , גם אם זה שבת ואין לו מצקת אחרת, ועדיין לא השתמש בו במאכל, המצקת

או במחבת זה שלא הגעיל את , לו להשתמש במצקתשאסור ] ע"סק[ב "מבואר במ, עכשיו להגעיל את כולו
 -  .נחשב בדיעבד שהמאכל אינו נאסר, ורק אם כבר השתמש באותו מצקת או מחבת במאכל, הידית שלו

מ וצורך גדול אפשר "רק בהפס, כתב שאם השתמש באותו צד שלא תחב בפנים ולא הגעל אותוא "בחכמו
מ גם אם "ומ - . ך שגם במתכת אינו מתפשט בכולו"השעל ט סמכינן "מ ושמחת יו"כתב שהפסז "ובגר. להקל

שמאחר ופורש ממקום למקום כלומר שאינו נחשב א "יאור הגרובבא "מבואר במג, בליע בכולוחם כולו ומ
  .ולכן מהני לאותו מקום עירוי בלבד, בליעתו מוגדרת רק כעירוי, כבליעה ישירה

א "כתב ברע, מחובר למחבת בברגיםמחובר למחבת בברגיםמחובר למחבת בברגיםמחובר למחבת בברגיםאבל אם זה , יהם מקשה אחת ממש עם הכל, כל זה כשהידית של המצקת
  .ואינו מבליע, כלים' הרי זה מוגדר כב, שאפילו באופנים שאמרינן חם כולו

או שכל המצקת היא מעץ או שכל המצקת היא מעץ או שכל המצקת היא מעץ או שכל המצקת היא מעץ , , , , המחבת הם בפלסטיקהמחבת הם בפלסטיקהמחבת הם בפלסטיקהמחבת הם בפלסטיק, , , , הסירהסירהסירהסיר, , , , אבל אם הידיות של המצקתאבל אם הידיות של המצקתאבל אם הידיות של המצקתאבל אם הידיות של המצקת, , , , כל זה רק בכלי מתכותכל זה רק בכלי מתכותכל זה רק בכלי מתכותכל זה רק בכלי מתכות
כ "ואח, עיל אותה רק בחלק שנכנס בבשריוהג, והיתה מצקת חלבית והכניסה חלקה לתוך סיר בשרי, ''''וכדווכדווכדווכדו

רק כנגד החלק שהכניס לפני כן בסיר ' או שלפני הגעלה השתמש בכולה בסיר אחר והיה ס, נשתמש בכולה
שלכתחילה גם בכלי עץ צריך להגעיל את ג "ר בפממ מבוא"ומ, ע מועיל כי לא נאמר בזה חם כולו"לכו, הבשרי

יכול , א או להסוברים שבפלסטיק לא מועיל הגעלה"ונה שבאופן שאולכאורה לכתחילה זה ש, כל המצקת כולה
שביאר שכל הטעם , ח מוכח להדיא שאינו סובר כן"סקס[ב "אבל במ, להגעיל את החלק של מתכת בלבד

או שניתז עליהם במשך , שלכתחילה צריך להגעיל הידות הוא רק כי נוגעים בהם במשך השנה בידים מלוכלכות
  ע"אחד שאירע אין צריך הגעלה אפילו לכתחילה  וצז בפעם "ולפי, הזמן

', ונגעו בידיות בפיצה וכדו, ובישלו בו בשר, או כל הסיר היה רותח, אבל אם כל המצקת כולה היתה רותחת
אם בישלו בסיר בשרי ונגעו , ג הסיר נבלע לא רק מדין חם מקצתו"שבכה ועוד, ד"חוו, א"ער, ג"לדעת הפמ

מאחר והוא עצמו אינו , אבל לדעת הדגול מרבבה גם אם כולו חם, לפחות הידית תאסר', בידיות עם גבינה וכדו



ג "גם בכה' ולכן בעץ וכדו, עומד על האש רק החלק השני שלו לולא דין חם מקצתו אין לו כח להבליע ולהפליט
  .אין נבלע רק במה שבמרק עצמו

   

        ....סיר בשריסיר בשריסיר בשריסיר בשריבישלו חלב בבישלו חלב בבישלו חלב בבישלו חלב ב  ....דדדד
, או שומן מאותו בשר, קדרה שבישלו בה מרק בשרי שהבשר לא היה כשרוכן  - , לההאם הקדרה צריכה ליבון או מועיל הגע .1

 .האם צריך ליבון או הגעלה, או יין של שמיטה אחרי הביעור, או שמן
 .האם מועיל הגעלה, המיסו שוקולד חלבי במחבת בשריוכן , מחבת בשרי שטיגנו בה חביתה בחמאה .2
י "האם אפשר להכשירו לפסח ע, לרוקן ממנו את המים בעודו רותחקדרה שמבשלים בה אטריות והרגילות לשפוך ו .3

 ..הגעלה
וכן מי שמסתפק אם טיגן שניצלים במחבת חלבי  - . האם מועיל הגעלה, או ספק אם היה, מחבת שטיגנו בו ביצה  עם דם .4

 .או בשרי
ר וניתז עליו טיפת חלב ואם הסיר הבשרי היה ק - . קדרה בשרית שעמדה על האש רותחת והיתה ריקה וניתז עליו חלב .5

 .רותח
ומה הדין אם כבר , וחתכו אותה בתוך המחבת כשעדיין האש דולקת מה דין הסכין, י"טיגנו שניצל בשרי במחבת חלבי ב .6

 .כיבו את האש
  ]ל שאלה קודמת"כנ[
א רק מפני שזה האם כל היסוד של מחבת הו, י האור שלא מהני הגעלה וצריך ליבון"נחלקו הפוסקים ביסוד וגדר דין שע.. ד

' וכדו, וכן כשמטגן שומן של איסור, כלומר כאשר מטגן חביתה עם חמאה החמאה עצמה נוגעת ישירות במחבת, ללא אמצעי
מ מאחר "מ, ז דבר איסור עצמו אפילו שנתבשל כגון יין או שמן של שמיטה או ערלה אפילו שזה ממש בישול"ולפי -

ז אם "ולפי-. י אמצעי של מים אין בכוחו להפליטו ולכן צריך ליבון"הנעשית ע הגעלה, י אמצעי"והבליעות לא עברו לכלי ע
ורק להיפך אם טיגנו במחבת חלבי שניצל בשרי עם שמן שנוי , ע לא יועיל הגעלה"לכו, טיגנו חביתה עם חמאה במחבת בשרי

י "אם כשאינו ע', מן וכדואו כמות של חמאה בתוך מחבת שמטגנים בו בשר בש, וכן אם המיסו שוקלוד חלבי, במחלוקת
  .  י בישול אינו צריך ליבון "אבל אם נחשב כע, י האור צריך ליבון"אמצעי נחשב כע

כ בישלו שומן של "ואח, כלומר שאם בישלו חלב, שכל שהוא בלי רוטב לא מהני לו הגעלה] ח"א סק"סימן קכ[ך "דעת הש
ז אם בישל חלב בקדרה שהתיכו בה תחלה "ולפי, באמצעי שהכל תלוי א"כ ברע"וכ, 1י האור וצריך ליבון"נחשב ע, בשר

        .וזה גם איסורא בלע, י אמצעי"כי גם השומן וגם החלב נבלעו שלא ע, לא מהני הגעלה' שומן וכדו
כלומר שאם בישלו חלב , י אמצעי או לא"י האור תלוי רק אם נבלע ע"ך מבואר שכל הגדר שע"שאמנם בש, כתבג "אבל הפמ

כגון שבישלו חלב אפילו שהוא בלי אמצעי אינו , ך שכל שהוא בישול"מ להלכה מסיק דלא כהש"מ, אורי ה"נחשב בליעה ע
יש לכח , דמאחר וזה נבלע רק בצורה ובכח של בישול, י בישול"י האור אלא ע"נחשב שהבליעות של החלב בתוך הכלי ע

י אמצעי "שאינו תלוי כלל אם האיסור נבלע ע, ג"שבכל הראשונים מבואר כהפמ, כתבא "ן בחזווכ - . בישול של מים להפליטו
א לחלק שהמחבר "א שהעיקר כדעת הגר"עוד כתב בחזו -  .י האור ממש"י בישול או ע"אלא תלוי רק באם נבלע ע, או לא

ולכן בחמץ מצרף את השיטות , ורק מחמת חומרא כתב שצריך ליבון, י האור"ש שאינו נחשב כע"מדינא סובר במחבת כהרא
, י האור"א שגם שומן וחמאה נחשב לענין זה כבישול ולא כע"עוד כתב בחזו -. הגעלה ירא בלע שמועיל לושנחשב להת

וממילא אם כל מאכל אפילו אם הוא עצמו האיסור , י האור"כלומר שדבר גושי שבשעת הבישול נמס מוגדר לבישול ולא לע
ה כשהוא "ה, י האור"לא אמצעי מוגדר כבישול ולא לעאם בישול ל, במחבת בשרית' הנבלע כגון חמאה או שוקלד חלבי וכדו

  ..וממילא לדבריהם מחבת בשרי שהמיסו בו חמאה או שוקלד חלבי יספיק הגעלה] ד"סקס[ב "וכן מבואר במ, כ"נמס אח
או שטיגן חביתה במחבת בשרי , כגון שמסתפק אם היה דם בחביתה שטיגן או לא, ז כל מקום שיש ספק במחבת"לפי 

ומחבת הוא , י האור"מאחר ודבר הנמס גם כשהוא בלי אמצעי אינו נחשב ע, ספק אולי לא שם שמן אלא חמאה ונתעורר לו
  .מספק יועיל לו הגעלה, י האור"רק מחומרא נחשב כע

וניתז על הקדרה , וכיבו את האש ורוקנו אותו מהמאכל' שקדרה שבישלו בה מרק וכדו] ] ] ] ז"סקכ[ת "גדולה מזו מבואר בשע
דפנות הקדירה עדיין מלאים בבליעות של , מאחר ולפני כן בישלו בה מרק, רותחת ממש אבל כבר אינו על האש איסור בעורה

מ בדין זה הוא "ונפק, וסגי בהגעלה, י אמצעי"אלא ע, י האש"אינו נחשב שמתבשל ע, ולכן מה שמכניסים לתוכו, רוטב
ובעודו רותח שופכים ומערים ממנה את כל המים  'בקדרות של חמץ שהרגילות הוא שאחרי שמבשלים בהם אטריות וכדו

י בישול "י האור אלא נחשב כבליעות שע"מ לא נחשב שיש בקדרה בליעות של חמץ שע"מ, ונשארים רק האטריות הרותחים
ושפכו את , או קומפוט של פירות של ערלה, וכן אם בישלו מרק עם ירקות של שביעית, י הגעלה"ואפשר להכשירו לפסח ע

י האור וסגי "אינו נחשב ע, לפחות באופן שכבר כיבו את האש אפילו שהסיר עדיין רותח, הירקות, שארו רק הפירותהמים ונ
  .בהגעלה

, של ערלה, שמן, כלומר בישלו יין, י אמצעי אם נתבשל מועיל לו הגעלה"האם זה שגם כשאינו עג "מ נסתפק בפמ"ומ
או סיר רותח שניתז , ג מחבת בשרי רותח"אבל אם ניתז רק טיפות חלב ע, מועיל לו הגעלה זה רק כשיש כמות', שביעית וכדו

י "י בישול ונחשב ע"שמא מאחר וזה רק טיפות אין לו כח להפלט ע', עליו מבחוץ טיפות משמן של תרומה שביעית וכדו
  ,האור

                                                 
א "ך אם טיגנו שניצל בשרי במחבת חדש א"כלומר שלדעת הש, ו בדוגמא שזה התירא בלע לא מועיל לו הגעלהך בעצמו אפיל"וביותר שלדעת הש 1

   .וכבר הובא לעיל דעת החולקים עליו, י הגעלה להיות פרוה"להפוך אותו ע

  



שאין בכוחו ליחשב  ודאי, ג מחבת קר"כלומר שאם ניתז חלב רותח ע, ל שזה רק אם הכלי רותח"ג הנ"מ מבואר בפמ"ומ
  . י האור"כע

כלומר מחבת  ,,,,כ הכניסו בו איסור"ורק אח, אם מחבת שהיה רותח על האש וכיבו את האש] ל"הנ[ת "גדולה מזו מסתפק בשע
אפשר , אפילו שהמחבת עדיין רותח ממש, כ הכניסו לתוכו שניצל בשרי"ורק אח, י רותח אלא שכבר כיבו את האש"חלבי ב

  .וסגי בהגעלה, האש שכבר אינו נחשב על
. וסגי בהגעלה, י האור"ר כבר אינו נחשב כע"אפילו שהוא עדיין בכ, כתב שאם כבר הסירו מהאש] ה"ז סק"משב[ג "ובפמ

, כלומר שאם חתכו עם סכין חלבי בשר רותח שצריך ליבון ולא הגעלה, י האור שצריך הגעלה"ולכן כל הדין שסכין נחשב ע
רק אם חתכו אותו בתבנית שעדיין בתוך התנור או שחתכו שניצל בשרי שמטוגן בטעות זה ] ז"א ס"כמבואר בסימן קכ[

הסכין צריך , כשהוא עדיין בתוך המחבת דלוק' או תחבו את הסכין בתוכו להפכו וכדו, אם חתכו אותו, י"במחבת חלבי ב
ת הרותח להכשיר הסכין מספיק אפילו שהוא עדיין בתוך במחב, ליבון אבל אם חתכו אותו רק אחרי שכבר כיבו את המחבת

  .הגעלה
  

) 2. ע לא מהני הגעלה"י וטיגנו עם קצת חמאה לכו"מחבת טפלון בשרי ב. 1}ו"סיכום בלבד שלא להלכה כלל ח, {נמצינו למדיםנמצינו למדיםנמצינו למדיםנמצינו למדים
, תבנית שרק מושחים אותו עם מעט שמן) 3. ובספיקות מקילים, טיגנו בלינטשעס חלבי עם חמאה  מחמירים שלא מהני הגעלה

. ג מחמיר שלא מהני"רק הפמ, והחלב רק היה מעורב, להיפך) 4. ע לא מהני הגעלה"כ אפו בשר לכו"ואח, עוגה חלבית ממש ואפו
, בקדרה בשרית ונגמר המים', עם גבינה וכדו' בישלו אטריות וכדו) 6. פ"ס מקיל בג"החת, י ממין אחד"כשהתבנית כבר אינו ב) 5

כלי שהוא רק חלבי או רק בשרי להפוך בכל ) 7. ע מהני הגעלה"לכו, ים בה אטריותוכן להגעיל לפסח כשרגילים קדרה שמבשל
וכן קדרה בשרית -, ך ומהני הגעלה"לדעת הרבה דלא כהש' בישלו יין שמן איסור וכדו) 8] ך"דלא כהש. [האופנים מועיל הגעלה

) 10. ג"ספק בפמ' ניתז עליו טיפות חלב וכדוג האש ו"אם המחבת היה רותח ע) 9] ויותר קיל כשהראשון בבישול[שבישלו בה חלב 
היה רותח ונגעה במחבת ' ש אם רק החמאה וכדו"וכ, ג האש"אבל אם כבר אינו ע) 11. לא מהני הגעלה' ואם הניחו בו חמאה וכדו

חתכו אותו י ו"שניצל בשרי שטוגן במחבת חלבי ב) 13. ביצה עם דם מאחר וזה ספיקות מהני הגעלה) 12] י עירוי"ע[מהני הגעלה 
קדרה שבמשך השנה מבשלים בה ) 14. ואם כבר כיבו את האש מספיק הגעלה, צריך ליבון, כשהמחבת עדיין תחת האש ממש

  .    י הגעלה"גם אם הרגילות ששופכים ממנו את המים בעודו רותח ומשאירים את הטריות אפשר להכשירו לפסח ע' אטריות וכדו
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