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ב"ה

פתח דבר
הלכות הגעלה וליבון נתבארו בשלחן ערוך רבינו סימנים תנא-ב.
הבאים לפנינו ,בתוספת מקורות ובאורים.
עוד איזה הלכות בנושא זה מופיעים בשלחן ערוך רבינו סימנים
תסא ,תצד ,תקט.
סימן תצד סט"ז נתבאר בס' "הלכות חג השבועות" ,והסעיפים
שבסימן תסא ובסימן תקט – באים כאן בתור הוספה ,עם
מקורות ובאורים.
עיקר המטרה בחיבור שלפנינו הוא ,להקל על המעיין להבין את
כללות שיטת רבותינו בהלכה זו .לכן השתדלתי לבאר הדברים
בסגנון קל ומובן ,והגבלתי עצמי בכל אלה ,שלא להכנס יותר
מדאי לפלפולים ,מלבד במקום שהוא נחוץ להבנת הנושא.
ויה"ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים ,לירד
לעומק דבריהם ,וישמיעונו נפלאות מתורתם ,בגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו.
שלום דובער לוין
ח"י אלול ,ה'תשע"ה
ברוקלין ,נ.י.
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דיני הגעלת כלים ובו ע"ח סעיפים:

א כל הכלים 1שאינו רוצה להכשירן לפסח על ידי הגעלה או
ליבון ,2וכן כל כלי חרס שאין להם הכשר על ידי הגעלה וליבון,

 1עיקרי ההלכות שנתבארו בסימן זה:
)א( דיני כלי חמץ בפסח )ס"א-ד(.
)ב( קניית כלים חדשים מנכרי )ס"ה(.
)ג( הכשר כלי חרס )ס"ו-יב(.
)ד( כלים שנאסרו ע"י האור )סי"ג(.
)ה( הכשר סכינים )סי"ד-כג(.
)ו( הכשר חצובה )סכ"ד(.
)ז( הגעלת כלים )סכ"ה-לה(.
)ח( הכשר מחבת )סל"ו-ז(.
)ט( הכשר כלי עם טלאי )סל"ח-מ(.
)י( הכשר כיסוי כלים )סמ"א-ב(.
)יא( כלים שהשתמשו בהם בצונן ובדברים חריפים )סמ"ג-ו(.
)יב( כלי לישת ואפיית חמץ )סמ"ז-נז(.
)יג( הגעלה בעירוי ואבן מלובן )סנ"ח-ט(.
)יד( כלים שנאסרו בשריה )ס"ס-סד(.
)טו( תנור של חמץ )סס"ה-ח(.
)טז( הכשר כלים המצוים )סס"ט-עא(.
)יז( כלים שתשמישן צונן )סע"ב(.
)יח( כלי זכוכית ,וציורי היתוך זכוכית )סע"ג-ה(.
)יט( הכשר שפודים וברזות וידיות )סע"ו-ח(.
 2ח"י ס"ק ד )והוא הדין בשאר כלים  ...אם אינו רוצה להגעילן או ללבנם ,גם
כן אפשר בהאי תקנתא ,לשפשפן ולקיימן עד אחר פסח(.
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אם הוא רוצה להשהותן עד לאחר הפסח ,3צריך לשפשפן) 4עיין
 3פסחים ל ,א )אמר רב קדירות בפסח ישברו  ...ושמואל אמר לא ישברו ,אבל
משהי להו לאחר זמנו( .רי"ף שם ח ,א )והלכתא כותיה דשמואל( .טור ושו"ע
ס"א )קדירות של חרס שנשתמש בהם חמץ כל השנה  ...משפשפן היטב בענין
שלא יהא חמץ ניכר בהם ,ומותר לשהותן לאחר הפסח".
ואף שבדופני הכלים בלוע טעם חמץ ,מכל מקום אין עוברים על בליעת טעם
זה בבל יראה ובל ימצא ,כמבואר לעיל )סי' תמז ס"ג(" :שהחמץ הבלוע
בדפנות אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שהרי אינו מצוי לך ,לפיכך מותר
להשהותן עד לאחר הפסח".
וכן הוא גם בכלים שנתבשל בהן חמץ בתוך הפסח ,כדלעיל )שם(" :כלים
שנתבשל בהן חמץ בפסח משפשפן ומדיחן היטב ,שלא יהא חמץ נראה בהן
בעין  ...מותר להשהותן עד לאחר הפסח".
ובאופנים מסויימים מותר אפילו להשתמש בהם בפסח ,כדלקמן )סעיפים ב;
ד(.
ולכן נתבאר בסדר מכירת חמץ של רבינו הזקן" :כלים מחומצים שיש עליהם
חמץ בעין  ...נכללו גם כן במכירה זו" )ונתבאר ב"סדר מכירת חמץ" עם
ביאור ,הערה  .(54משא"כ הכלים הנקיים ,שרק בלוע בהם טעם חמץ ,אינם
נמכרים ,ויכולים להשאר בביתו ,כמבואר כאן.
ומה שרגילים להניח את כל כלי החמץ בארונות הסגורים הנמכרים לנכרי ,אין
מניחים אותם שם כדי למכרם לנכרי ,אלא כדי שיהיו סגורים במקום הצנוע
)כדלקמן בסמוך( ,היינו בארון המושכר לנכרי לימי הפסח.
ולכן נהוג שכמעט בכל בית בישראל אוכלים בפסח על שלחן שהוא חמץ מדינא,
ואין מכשירים אותו לפסח ,כי הכשרתו היא קשה ביותר ,כמבואר לקמן
)סעיף נח(" :השולחנות שאוכלים עליהם כל השנה ,והתיבות שדרך להצניע
בהן אוכלים כל השנה ,נהגו כל ישראל להגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון,
לפי שלפעמים נשפך עליהם מרק מן הקדירה וכבולעו כך פולטו ,וצריך ליזהר
בכל משפטי העירוי שנתבאר למעלה ,ועכשיו נוהגין במדינות אלו להגעילן על
ידי עירוי עם אבן מלובן ,לפי שלפעמים מניחים עליהם פשטיד"א חמה )פת
חמה(".
והיינו שרק הכיור ,שלא נאסר אלא על ידי עירוי ,גם הכשרתו היא על ידי עירוי.
משא"כ השולחנות )שבחדר האוכל והמטבח( ,שלפעמים מניחים עליהם פת
או עוגה חמה ,הרי שהוא נאסר מחמץ שלא על ידי עירוי ,ולכן אין הגעלת
העירוי מועלת בו ,אלא על ידי עירוי עם אבן מלובן .ואילו בזמנינו היא
מהעבודות הקשות ,שהרי מלבד הקושי בהעברת אבן מלובן על השלחן ,הרי
המים הרותחים נשפכים בעת ההגעלה על הרצפה ,ומקלקלים את הרצפה
)ואת הדירה שבקומה התחתונה(.
אלא אם כן מה עושים? משאירים את השלחנות בלי הגעלה ,ומדביקים עליהם
מפה עבה של נייר כסף או פלסטיק – כדי שיבדיל בין השלחן המחומץ לבין
הכלים של פסח והאוכל החם שבהם ,שאז אין הבלוע שבשלחן יוצא ממנו אל
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סימן תמ"ד (5היטיב ,קודם שעה ששית בערב פסח ,6ולהדיחן
מעט ,7בענין שלא יהא חמץ ניכר בהן.8
המפה העבה הנ"ל ,כדלקמן )סעיף סה(" :ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי
התנור ,מניח עליו חתיכת ברזל או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסח ,ועל
גבי זה הדבר המפסיק מותר להניח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתנור
מתחמם בפסח".
יוצא אם כן ,שבכל בית נשארים שלחנות מחומצים ,שאין מוכרים אותם
לנכרי ,ומשתמשים בהם בפסח.
 4טור ושו"ע שם )משפשפן היטב ,בענין שלא יהא חמץ ניכר בהם(.
 5לענין ערב פסח שחל בשבת ,בסעיף ח )להדיחן בשבת אחר גמר האכילה
להסיר את החמץ הדבוק בהן  ...שיש בהדחה זו צורך מצוה להעביר החמץ
מהכלי כדי לבערו(.
ומקורו בשו"ת מהר"י ווייל )סוס"י קצג(" :ואם אי איפשר לקנחם בטוב
באצבע ,אז נראה לי שיוכל להדיחם ,כיון דצורך מצוה הוא".
וכ"ה ברמ"א )סי' תמד ס"ג(" :ואם  ...אי אפשר לקנחו ,יש להדיחו מעט
להעביר החמץ".
ומשם למדים לכאן ,שלכתחלה אין להסתפק בשפשוף ,אלא גם ידיחם.
 6מעיקר הדין יכול לשפשפן גם בתחלת שעה ששית ,כדלעיל )סי' תמה ס"א(:
"אינו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית ,כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת
שעה ששית ,אלא מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו )ומכל
מקום טוב לנהוג לבערו בסוף חמישית ,כמו שנתבאר בסימן תל"ד(".
והיינו כדלעיל )סי' תלד סי"א-א(" :נכון הדבר שבשעה שהוא מבער מן בית את
החמץ  ...יחזור ויבטל פעם שנית כל חמץ שיש ברשותו  ...וכיון שהוא צריך
לבטל בשעת הביעור  ...צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית,
שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו".
וראה עוד לקמן )סעיף ב והערה  ,(21הטעם שאין להשתמש בהן מתחלת שעה
חמישית.
 7כלשון הרמ"א )סי' תמד ס"ג(" :להדיחו מעט" .והיינו כדי להשהותם עד אחר
הפסח ,משא"כ אם רוצה להשתמש בהם צונן בדרך עראי ,נתבאר לקמן
)סעיף ב והערה  ,(14שצריך "להדיח את הכלי היטב".
וראה לעיל )סי' תמז ס"ג ,בנתבשל בהן חמץ בפסח(" :ומדיחן היטב" .ולקמן
)סעיף מט(" :שיזהר להדיחם ולשפשפם במים יפה יפה קודם שישתמש
בהם" .וכן לקמן )סע"ב(" :שידחם וישפשפם היטב במים כדי להסיר ולמרק
האיסור הדבוק בהם בעין".
 8מעיקר הדין אינו צריך לשפשף ולהדיח ,שגם אף אם נראה בהן חמץ בעין,
פחות מכזית ,אינו מחוייב לבערו ,כדלעיל )סי' תמב סכ"ח-ט(" :הבצק
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ויצניעם במקום צנוע שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח ,כדי
שלא ישכח וישתמש בהן בפסח .9ואע"פ שכל הכלים הבלועים

שבעריבה  ...אין צריך לבערו אלא די לו בביטול  ...הוא בטל לגבי העריבה
אם הוא מודבק בה  ...בצק הדבוק לכותל הבית או לקרקעיתו או לקורותיו
אם אין ממנו כזית במקום אחד  ...די לו בביטול מן התורה".
היינו שאם הוא פחות מכזית ודבוק לכלי או לכותל ,סגי בביטול ואין צריך
לבערו.
מכל מקום נתבאר כאן ש"צריך לשפשפן  ...היטיב  ...ולהדיחן מעט ,בענין שלא
יהא חמץ ניכר בהן" .וכ"ה לעיל שם )סי' תמז ס"ג(" :משפשפן ומדיחן היטב
שלא יהא חמץ נראה בהן בעין".
והוא רק לחומרא ,מהטעם שנתבאר לעיל )סי' תמב ס"ל(" :וכל זה מעיקר הדין
אבל ישראל קדושים הם ונוהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ הנמצא,
אפילו משהו ,והוא דבוק בבית או בכלי".
וכן נתפרש לעיל )סי' תמד ס"ח(" :וטוב להדיחם אפילו אין בהם אלא מעט
חמץ ,בענין שאין צריך לבערו מעיקר הדין(.
ולכן נתבאר בסדר מכירת חמץ של רבינו הזקן" :כלים מחומצים שיש עליהם
חמץ בעין  ...נכללו גם כן במכירה זו" .והיינו שגם אם החמץ בעין הוא פחות
מכזית ודבוק לכלי ,מכל מקום מחמירים בזה ומוכרים את הכלי.
 9רא"ש פ"ב סי' ו )צריך לשומרן במקום שאין הרגל מצויה ,שלא יטעו
להשתמש בהו בפסח( .שו"ת הרא"ש כלל יד ס"א )וצריך ליתנם במקום שאין
הרגל דורס ,דחמץ לא בדילי אינשי מיניה ,ודילמא אתי לאשתמושי בגוייהו,
וטוב לסוגרם בחדר ולהצניע המפתח( .טור ושו"ע שם )ומצניען בפסח במקום
צנוע שאינו רגיל לילך שם ,כדי שלא יבא להשתמש בהם בפסח .וטוב לסוגרם
בחדר ולהצניע המפתח(.
*
עיקר הלכה זו של הצנעה במקום צנוע נאמרה לענין חמצו של נכרי המופקד
אצל ישראל ,בפסחים )ו ,א(" :אמר רב יהודה אמר רב חמצו של נכרי עושה
לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר" .וכן נפסק לעיל )סי' תמ ס"ה(" :צריך
שיעשה לפניו מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור
חמץ ולא יבא להסתפק ממנו".
ומזה למדים גם לענין כלי חמץ בפסח ,שיש להצניעם במקום צנוע" ,שלא ישכח
וישתמש בהן בפסח".
ואף לענין תבשיל שנתבשל בכלי חמץ ,נתבאר לעיל )סי' תמב ס"ח(" :תבשיל
שנתבשל קודם הפסח בקדירה שבישל בה החמץ בו ביום  ...להשהותו עד
לאחר הפסח ,ויזהר להצניעו בחדר שאינו רגיל לילך לשם כמו שיתבאר בסי'
תנ"א".
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משאר איסורין מותר להשהותן עמו בבית ,ואין חוששין לשכחה.
מכל מקום חמץ ,כיון שהוא רגיל בו כל השנה ,יש לחוש בו יותר
לשכחה.10
וטוב לסגרם בחדר מיוחד ולהצניע המפתח שלא ילך לשם כל ימי
הפסח:11
ב ומכל מקום דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהצניען

וכן הוא בכל דבר שאסרו לאכלו בפסח והתירו להשהותו ,כמבואר בשו"ת
תורת שלום )סי' יב(" :כל מקום שאמרו מותר להשהותו ,הוא שישהה אותו
מוצנע בחדר שאינו רגיל לילך לשם".
אך מכל מקום אין דינם שוה ממש ,שהרי כאן אין צריך מחיצה גבוהה עשרה
טפחים .וטעם החילוק יתבאר לקמן )סעיף ד ,והערה .(32
 10ח"י ס"ק ו )דחמץ כיון דלא בדילי מיניה כולי שתא גזרינן טפי( .מנחת יעקב
כלל יז ס"ק יא )ומשמעות כל הפוסקים  ...דמותר לקיימו בביתו  ...דכלים
של בשר וחלב מותר לשום בתוכן פירות או צונן  ...קדרה של חרס דחמץ
בפסח יש לסגרן בחדר ולהצניע המפתח ,שאני התם כיון דרגיל בהם כולי
שתא אתי למטעי(.
וכן הדין לענין מאכל שיש בו טעם משהו חמץ ,שהתירו למכור בפסח לנכרי,
אשר גם בזה נתבאר לעיל )סי' תמז ס"א(" :אם אין ממשות החמץ כלום
בתערובת אפילו משהו ,יש מתירין למכור לנכרי כל התערובת  ...רק שיזהר
למכור כל התערובת תיכף ומיד שנתערב בו החמץ ,שאסור להשהותו בפסח
 ...שמא ישכח ויאכלנו .ואע"פ שכל מאכלות אסורות מותר להשהותן זמן
מועט כמו חודש או שני חדשים ,ואין חוששין שמא ישכח ויאכלנו כמו
שנתבאר ביו"ד סי' נ"ז ,מכל מקום חמץ ,כיון שהוא רגיל בו כל השנה ,יש
לחוש יותר לשכחה ,ולפיכך החמירו בו חומרות הרבה וגדרו כמה גדרים כדי
להתרחק ממנו ,ולכך אין ללמוד ממנו לשאר איסורי תורה".
 11שו"ת הרא"ש שם .טור ושו"ע שם.
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ולהשתמש בהן דבר צונן ,12בין לח ובין יבש ,13רק שיזהר להדיח
את הכלי היטיב קודם שמשתמש בו ,שלא יהיה שום משהו חמץ
דבוק בו בעין) 14ולענין דיעבד עיין סי' תמ"ז.(15
 12רמ"א ביו"ד סי' קכא ס"ה )בשאר איסורים(" :אבל מותר להשתמש בו צונן
אפילו לכתחלה על ידי הדחה ושפשוף היטב ,וכל שכן בכלי שצריך הגעלה,
ודוקא בדרך עראי".
ט"ז כאן ס"ק ג )ועיין ביורה דעה כו' ,דשם נתבאר דדרך עראי מותר אם הדיחו
תחלה( .ח"י ס"ק יא )אבל דרך עראי מותר להשתמש בו על ידי הדחה(.
וכ"ה לעיל סי' תמז ס"ג )להניח בתוכן דבר צונן דרך עראי או להחם בהן מים
חמין לרחיצה ולכביסה דרך עראי מותר אפילו בפסח( .סי' תנ סי"ג
)להשתמש בו דרך עראי במקרה על ידי צונן מותר ,אפילו לצורך אכילה
ושתיה  ...או אפילו על ידי חמין לצורך רחיצה וכביסה( .לקמן סמ"ג )אבל
בצונן מותר ,כגון ליתן בתוכה מצה אפויה צוננת ,או שאר דבר צונן אפילו
לח ,דרך עראי ומקרה(.
 13טור ושו"ע יו"ד סי' צד ס"ג )מותר לתת לתוכה פירות או צונן( ,לפירוש הב"י
שם ד"ה ומ"ש אך מותר )משמע דאפילו דבר לח כל שהוא צונן מותר( .ש"ך
שם ס"ק יב )כתב הב"י משמע אפילו דבר לח כל שהוא צונן מותר עכ"ל .ועיין
לעיל סי' צ"א ס"ק ]ג[ הארכתי בזה( .ושם" :דאפילו אם נשתמש בכלי דבר
איסור בחמין ,מותר לאכול בו אחר כך צונן לח".
וכן הוא לעיל סי' תנ סי"ג )דרך עראי במקרה על ידי צונן מותר ,אפילו לצורך
אכילה ושתיה( .לקמן סמ"ג )בצונן מותר  ...אפילו לח  ...שהצונן אפילו הוא
לח אינו מפליט מה שבלוע בתוך הכלי אלא אם כן שוהה בתוכו מעת לעת(.
 14בש"ך )יו"ד סי' צא ס"ק ג ,לענין שאר איסורים(" :מותר לאכול בו אחר כך
צונן לח ,בלא הדחה כלל לא הכלי ולא המאכל ,אלא שמקנח הכלי ...
שמקנחה היטב בתחלה".
ואילו כאן )לענין פסח( הצריך רבינו הדחת הכלי היטב קודם שמשתמש בו.
וכדלעיל )סי' תמז סנ"א(" :יש נזהרין כל שלשים יום לפני הפסח שלא לשאוב
בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצנע לפסח אלא אם כן הכלי חמץ הוא מורק
ושוטף שאין בו שום ליכלוך חמץ".
ומקורו במהרי"ל )הל' ל' יום קודם הפסח(" :צריך ליזהר למלאות עם כלים
השייכים לפסח שאין בהם חמץ ,או בכלי ישן מורק ושוטף ,שלא יהא נדבק
בהן שום חמץ" .והובא גם במ"א )סי' תמז ס"ק כט(" :ואם הכלי היה מורק
ושוטף שרי".
 15סעיף נא )ואם לא נזהרו ושאבו ממנו בכלי חמץ שאינו מורק ושוטף נזהרין
שלא לשתותו בפסח ,אבל מעיקר הדין אין כאן חשש איסור ,שהרי סתם
כלים הן נקיים ואין בהם ליכלוך בעין(.
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ואפילו היא קדרה של חרס שנתבשל בה חמץ כל השנה די לה
בהדחה להשתמש בה צונן בפסח מעיקר הדין) 16אבל המנהג הוא
שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס ישנים אפילו בצונן כמו
שיתבאר.(17
ואם הוא סכין צריך לנעצו עשר פעמים בקרקע קשה קודם
שמשתמש בו צונן בפסח.18
אבל אסור 19להשתמש בהן בקביעות ,20משעה ה' בערב פסח21
 16טור ושו"ע סכ"ב )כל הכלים אפילו של חרס שנשתמש בהן חמץ ...להניח
בהם מצה אפויה מותר  ...והאידנא נהגו עלמא דלא לאשתמושי בפיסחא
במאני דפחרא עתיקי )כלי חרס ישנים(".
והוא מרי"ף פסחים פ"ב ט ,א )והאידנא נהוג עלמא דלא לאשתמושי בפסחא
במאני דפחרה עתיקי ,אבל בחדתי שפיר דמי( .רא"ש פ"ב סי' ט.
וראה פסקי אדה"ז יו"ד סי' צא ס"ב.
 17סעיף מג ,וש"נ .ולעיל סי' תנ סוף סי"ג.
 18טושו"ע יו"ד סי' קכא ס"ז )בשאר איסורים(" :סכין ישן ,בין גדול בין קטן,
הניקח מהעובד כוכבים ,אם בא להשתמש בצונן ,אם אין בה גומות ,נועצה
עשרה פעמים בקרקע קשה".
ומקורו מגמרא )ע"ז עו ,ב(" :ונועצה עשרה פעמים בקרקע  ...שאינה עבודה".
 19קאי אדלעיל מיניה )בתחלת הסעיף ,בכלי מתכת דסגי בהדחה(" :דרך עראי
ומקרה מותר להוציאן ממקום שהצניען ולהשתמש בהן דבר צונן".
 20רמ"א סוף ס"א )כל כלי הצריך לבון או הגעלה אסור להשתמש בו אפילו
צונן בלא הכשר ,ועיין ביו"ד סי' קכ"א" .ונתפרש שם )ס"ה(" :מותר
להשתמש בו צונן  ...בדרך עראי  ...אבל אם רוצה להשתמש בו בקבע יש
מחמירים ואומרים דאפילו להשתמש בו צונן צריך הגעלה או ליבון ,גזרה
שמא ישתמש בו חמין ,והכי נוהגין".
וגם כאן ברמ"א ,פירש כן הט"ז )ס"ק ג(" :ועיין ביו"ד כו' ,דשם נתבאר דדרך
עראי מותר אם הדיחו תחלה" .וכ"ה בח"י )ס"ק יא(" :אסור להשתמש בו
אפילו צונן ,והיינו דרך קביעות ,שמא אתי להשתמש בו חמין ,ואם כן אפלו
הדיחו תחלה אסור ,אבל דרך עראי מותר להשתמש בו על ידי הדחה".
 21עולת שבת ס"א )ומשמע דדין זה מיירי אפילו קודם פסח ומשש שעות
ואילך( .ח"י שם )ודרך קביעות אפילו בערב פסח אחר זמן איסורו אסור
להשתמש בו( .ורבינו הוסיף ופירש דהיינו מתחלת שעה חמישית.
והנה לעיל )סעיף א והערה  ,(6שמדובר באיסור שהיית חמץ בביתו ,שאיסורו
מדברי סופרים הוא מתחלת שעה ששית ,לכן הצריך לשפשף "קודם שעה
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ואילך ,אפילו בצונן ,עד שיכשירם לפסח על ידי הגעלה או ליבון
על דרך שיתבאר ,גזירה שמא ישכח וישתמש בהן בחמין:
ג אם שכח בערב פסח ולא שפשף את הכלים מחמץ הדבוק בהן
ונזכר בתוך הפסח ,אם הוא חול המועד )אבל בשבת ויום טוב
אסור ליגע בהחמץ אפילו כדי לבערו כמו שנתבאר בסימן תמ"ו22
ע"ש( צריך לשפשפן מיד שנזכר .23ואין חוששין שמא ישכח ויאכל
מהחמץ בשעה שנוגע בו כשמשפשפו מטעם שנתבאר בסי'
תל"ה.24
ואם עבר הפסח ולא שפשפן צריך לשפשפן לאחר הפסח ,25להעביר
מהן החמץ הדבוק בהן ,שהוא אסור בהנאה מפני שעבר עליו
ששית" .משא"כ כאן שמדובר באיסור אכילה ,שאיסורו מדברי סופרים
מתחלת שעה חמישית )כדלעיל סי' תמג ס"א" :אסרוהו חכמים ב' שעות
קודם חצות היום דהיינו חמישית וששית  ...אסור לאכלו משעה ה' ואילך"(.
לכן אסר להשתמש בו מתחלת שעה חמישית של ערב פסח.
ואף שכל החומרות של תערובת חמץ בפסח במשהו ,הן רק מליל טו ,כדלעיל
)סי' תמז ס"א(" :חמץ שנתערב בתוך הפסח ,דהיינו מליל ט"ו עד מוציא יו"ט
האחרון של פסח ,כיון שהחמירה בו תורה."...
מכל מקום ,כיון שאיסור דידן ,שלא להשתמש בקביעות בצונן ,הוא לא רק
באיסור חמץ בפסח ,אלא גם בשאר האיסורים )כמובא לעיל מיו"ד סי' קכא(,
לכן איסורו הוא גם בערב פסח ,מתחלת זמן איסור אכילתו ,דהיינו מתחלת
שעה חמישית.
 22סעיף ה )ואם מצא חתיכת חמץ בביתו ביו"ט או בשבת ,אפילו יש בה כזית,
לא יבערנה בו ביום  ...דכיון שהחמץ אסור בהנאה בפסח הרי הוא מוקצה
ואסור לטלטלו ביו"ט שהרי אינו ראוי לכלום(.
 23ח"י ס"ק ד )ואם לא שפשפן קודם פסח ,משפשפן תוך הפסח ,או לאחר פסח,
כדין לא ביער קודם פסח ,כמבואר לעיל סימן תל"ה(.
ואם מיירי כאן בפחות מכזית ,גם זהו רק לחומרא )כדלעיל הערה  .(8וראה
מ"מ וציונים.
 24סעיף ב )בשעה שהוא מחפש אחריו אף אם ימצאנו לא ישכח ויאכלנו שהרי
כל עצמו אינו מחזר אחריו אלא כדי לבערו מן העולם ואיך ישכח איסורו
ויאכלנו( ,וש"נ.
 25ח"י שם .וכדלעיל שם ס"ד )עבר כל הרגל ולא בדק חייב לבדוק לאחר הרגל
לאור הנר  ...ואם לא יבדוק ויחפש אחריו כדי לבערו ,יש לחוש שמא ימצאנו
מאליו וישכח ויאכלנו(.
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הפסח:
ד יש נוהגין לסדר כלי בדיל של חמץ בתוך הבית 26בגובה הכותל,
במקום שאין יד אדם מגעת לשם ,והם סדורין שם כל ימי הפסח
לנוי ,ואין למחות בידם.27
ואע"פ שכל דבר שגזרו עליו חכמים מחמת חשש שמא ישכח
וישתמש בו לא חלקו בגזירתם ,ואסרו אפילו הגביה אותו דבר
עשר קומות ,28כמו שנתבאר בסימן רע"ה 29וסי' ש"ז .30מכל מקום
כיון שאיסור זה שאסור להשהות כלי חמץ בתוך הבית בפסח לא
גזרו עליו חכמי הגמרא ,אלא חכמי הדורות האחרונים הוא

 26כדלקמן סי' תעב ס"ו )אע"פ שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן
מכל מקום בליל פסח טוב להרבות בכלים נאים כפי כחו אפילו הכלים שאין
צריך לסעודה יסדרם יפה על השולחן לנוי זכר לחירות(.
 27ח"י ס"ק ז )עיין בב"ח מה שהחמיר וקורא תגר על אותן המעמידין כלי בדיל
של חמץ למעלה מקום שאין יד אדם מגעת שם .ועיין בספרי מנחת יעקב כלל
י"ז ס"ק י"א שכתבתי בשם מו"ח הגאון מוהר"ר וואלף נר"ו השגה גדולה על
הב"ח בזה ,כדי לקיים המנהג ,וכן הסכמת האחרונים ,והכי נהוג( .ויועתק
לקמן )הערה .(32
 28ב"ח ס"א ד"ה ומ"ש וטוב )וחדשים מקרוב באו להשים כלי בדיל של חמץ
בבית החורף לנוי ,ואומרים שאין לחוש שמא ישתמש בהם כיון שהם בגובה
 ...ואני אומר טעות גמור הוא ,דמאחר שכתב הרא"ש )פ"ב סי' ו( וצריך
לשמרן במקום שאין הרגל מצויה שלא יטעו להשתמש בו בפסח ,אם כן אין
חילוק .והדין נתבאר ממה שאמרו בפרק קמא דפסחים )ו א( חמצו של גוי
עושה לו מחיצה גבוהה עשרה ,אלמא דצריך להצניעו בחדר מיוחד  ...ואפילו
שמוהו בגובה הרבה לא פלוג רבנן ,וראיה ברורה ממה שאמר רב]ה[ בפרק
קמא דשבת )יב ב( דאין משתמשין לאור הנר ואפילו גובה עשר קומות שאינו
יכול ליגע אליו ,שלא חילקו חכמים ,וכן קיבלתי מרבותי(.
 29סעיף ב )ואפילו הוא גבוה עשר קומות שאינו יכול ליגע אליו כלל ואפילו הוא
סגור בעששית אסור בכל ענין שלא חלקו חכמים בדבר שהנר שאסרו
להשתמש לאורו תשמיש שצריך עיון אסרוהו בכל ענין(.
 30סעיף כב )ואפילו אם חקיקה הבולטת הוא גבוה הרבה בראש הכותל ,שאינו
יכול להגיע שם למחוק ,אסור ,מפני שלא חלקו חכמים בגזרתם בין גבוה
לנמוך כמ"ש בסי' ער"ה(.
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שהחמירו כן ,31לפיכך אין להחמיר בו כל כך .ובפרט שעל פי הרוב
אין הכלים בני יומן מבליעת החמץ בשעה שמסדרין אותם בערב
פסח בגובה הכותל.32
זהו טעם המנהג ,ומכל מקום המחמיר להצניען במקום צנוע
תבוא עליו ברכה:33
ה נכרי המוכר כלים חדשים בשוק בין של חרס בין של מתכות בין
של זכוכית ,34לוקחין ממנו כל כלי שהוא נראה חדש ,ואין חוששין
שמא נשתמש בו הנכרי פעם אחת ,שכל כלי העשוי למכור אין
 31והיינו כדלעיל )הערה  ,(9שמה שהצריך הרא"ש להצניע את כלי החמץ
במקום צנוע ,למד מההלכה שבפסחים )ו ,א(" :אמר רב יהודה אמר רב חמצו
של נכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר".
 32מנחת יעקב כלל יז ס"ק יא )בשם חותנו מוה"ר בנימין וואלף שפירא(" :מה
שפסק הב"ח  ...אותן הנוהגין להשים כלי בדיל דחמץ בגובה כדי שלא
להשתמש טועים הם ,דצריכין רשות בפני עצמו .והדין נתבאר ממה שאמרו
בפסחים חמצו של עכו״ם עושה לו מחיצה גבוה י׳ ,אלמא דצריך להצניע
בחדר מיוחד ואפילו שמהו בגובה לא פלוג רבנן .וראייה ברורה ממה שאמר
רבא בפ״ק דשבת דאין משתמשין לאור הנר אפילו גבוה י׳ קומות ,הרי שלא
חילקו חכמים עכ״ל .ולא ירדתי לסוף דעתו כלל ,דהיאך מדמה דין הכלים
לחמצו של עכו״ם ,דהתם יש לחוש שיפגע באיסור עצמו ,וכן בשבת שמא יטה
ויעשה איסור חמיר ,משא"כ הכא דליכא חשש רק שיפגע בטעם הכלים ,וגם
הוא לפגם ,לא חששו כולי האי .ובפרט בכלי בדל דתשמישן אינם רק על ידי
עירוי ,לכן די בקצת הרחקה ,והנח לישראל מנהגן ודוק".
מ"א ס"ק ב )ואפשר דנהגו כן משום דאינן בני יומן ,ואף אם ישתמש בהם רבו
המתירין  ...ומכל שכן באותן שרוב תשמישן בכלי שני או בצונן ,כגון קנקנים,
דאין לחוש(.
פר"ח ד"ה ומ"ש ומצניען )ולי נראה דאין לגזור גזירות מדעתינו ,ואין לדמות
הגזירות זו לזו ,והנהו ראיות דאייתי אינן ,דשאני התם דגזרינן לדילמא אתי
למיכל מיניה דאיכא איסור כרת ,וכן גזרינן שמא יטה דהוי מבעיר ,אבל הכא
 ...מסתמא לא הוו בני יומן ,ונותן טעם לפגם מותר אף בפסח לדעת רוב
הפוסקים  ...אין למחות ביד הנוהגים היתר בכיוצא בזה(.
 33מ"א ס"ק ב )והמחמיר תבוא עליו ברכה( .פר"ח ד"ה ומ"ש ומצניען )אין
למחות ביד הנוהגים היתר בכיוצא בזה ,ומכל מקום טוב לחוש לסברת
הב"ח ,נראה לי(.
 34כלומר ,לא רק כלי זכוכית ,שיש להתיר אפילו כשנכנס לבית הנכרי ליקח
ממנו ,כדלקמן בסוף הסעיף ,אלא אפילו שאר כלים יש להתיר בלוקח בשוק.
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משתמשין בו כלל.35
אבל אם נכנס לבית הנכרי ליקח ממנו כלים חדשים ,לא יקח אלא
כלי חדש שמכיר בו היטיב שלא נשתמש בו עדיין ,אבל אם יש
להסתפק שמא נשתמש בו פעם אחת ,אף שהוא נראה חדש ,אין
ללקחו .36אלא אם כן הנכרי מסיח לפי תומו שלא נשתמש בו
עדיין ,או שהוא לוקח כלי אחד מתוך הרבה כלים ,37כמו שנתבאר
 35איסור והיתר כלל נח דין מו )כלים חדשים שקונין מהשוק אפי' בכלי חרס
אין צריך לספק בהן לשמא נשתמשו דאין דרך כלל להשתמש בכלים חדשים
העומדים לימכר( .הובא בח"י ס"ק ב .ובש"ך יו"ד סי' קכא ס"ק טו .ובדרכי
משה שם ס"ק ב.
 36ח"י שם )אבל כלי מתכות שנקנים מן העכו"ם בביתו ,ואינו מכיר בהן ודאי
שהם חדשים ,צריכין מספק להגעילן או ללבנם ,כפי תשמישן(.
 37דרכי משה שם ,בשם שו"ת הרשב"א ח"א סי' תצז )מי שנכנס לבית גוי ויש
שם כלים קרובים לחדשים ,ונסתפק אם הם חדשים ,והגוי מסיח לפי תומו,
אם נאמן .שורת הדין נראה שכל שהוא אומר שהוא חדש לפי תומו ,ונראה
כמו שהוא אומר ,שמותר ,לפי שאף אם נשתמש בהן מכל מקום סתם כליהם
של גוים אינן בני יומן .ומורי הר"ר יונה ז"ל היה נזהר שלא ליקח אלא
במקום שיש שם כלים מיוחדים אחרים ,קדרה מתוך קדרות וסכין מתוך
סכינים(.
והנה בשו"ע )יו"ד סי' קכב סי"א(" :כלי סעודה שביד העובד כוכבים ומסיח
לפי תומו ואומר שחדשים הם ,ויראה שהוא כמו שהוא אומר ,מותר לקנותם
ממנו" .והיינו כפי שהובא מהרשב"א ,שכן "שורת הדין".
אבל ברמ"א )שם(" :ויש מחמירים ואומרים שאינו נאמן ואין ליקח כלים מן
העובד כוכבים רק כשמוכר הרבה כלים וקונה כלי בין הכלים .וכן נוהגים
לכתחלה .אבל במקום הדחק כגון שנתארח בבית עובד כוכבים ואין לו כלים
נוהגים כסברא הראשונה ,וכן עיקר" .והיינו שמחמיר כדעת הרשב"א בשם
רבינו יונה ,שלא לסמוך על מסיח לפי תומו.
ורבינו פסק להיתר ,כדעת הש"ך )שם ס"ק י(" :נראה דהיינו טעמא ,דכיון
דסתם כלים של עובד כוכבים אינן בני יומן ,אם כן ליכא אלא איסור דרבנן,
ועובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמר באיסור דרבנן" .וכדלקמן )סי' תקיג
סט"ו( "ובכל איסורי דברי סופרים סומכים על נכרי מסיח לפי תומו" .וראה
קובץ דברי תורה יג ע' צו.
ועל מה שהתיר ב"כלי אחד מתוך הרבה כלים" ,כתב בשו"ת תורת שלום )סי'
טו(" :לא יקח כלי שעומדת בפני עצמו )ואפשר כמו כן כלי יחידית .וכן נראה
בדרכי משה סי' קכ"א ביו"ד(" .והיינו מ"ש שם" :אלא במקום שיש שם כלים
מיוחדים אחרים ,קדרה מתוך קדרות וסכין מתוך סכינים".
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ביורה דעה סימן קכ"ב עיי"ש ,לפי שיש לחוש שמא עשאו הנכרי
לצורך עצמו וכבר נשתמש בו פעם אחת ואחר כך נמלך למכרו
לישראל הבא אליו.
ומכל מקום בכלי זכוכית 38יש להתיר לקנות הצלולים ,אפילו אין
הנכרי מסיח לפי תומו ,ואינו לוקח כלי מתוך הכלים ,דכיון שהם
צלולים בודאי לא נשתמש בהם עדיין:39
ו כל כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שהיד סולדת בו ,40בענין
שכיוצא בו בשאר כלים צריכין הגעלה ,41אבל כלי חרס אין לו
תקנה על ידי הגעלה ,שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא

 38ראה לקמן סע"ג )כל כלי זכוכית אפילו נשתמש בהן חמץ בחמין כל השנה
 ...אין צריכים שום הכשר לפסח אלא די להם בשטיפה כדינה לפי שהם
חלקים וקשים ואינן בולעים כלום .ויש אומרים שאפילו הגעלה אינה מועלת
לכלי זכוכית(.
 39מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח )כשקונין צלוחית בפסח לכוסות מאד
יזהרו שלא לקנות כי אם הירוקים וצלולים במאד ,שברור שלא שימשו בו
דבר .וכן העיד מהר"ז שט"ן ,שפעם אחת הלך עם מהר"י סג"ל לקנות
צלוחית ,וראה שמאד הטריח מהר"י סג"ל על החנוני ,עד שמצא אחד שברור
לו מרוב צלוליתו שלא נשתמש בו( .הובא בח"י ס"ק סו.
ובשו"ת תורת שלום )סי' טו(" :ועי' בדרכי משה שם בשם הכלבו וצ"ע" .והיינו
מ"ש בד"מ יו"ד )סי' קכא ס"ק ב(" :כתב הכל בו הלכות איסור מאכלות )סח
ב( ,שמעתי בשם הראב"ד ז"ל ,כי קערות של חרס שקערורות ירקרקות או
אדמדמות שמביאין מעבר לים ,אסור להשתמש בהן בחמין לעולם ,וכן כל
דבר לח אפילו בצונן ,מפני שאינן חדשות ,כי הוא שמע מאדם גדול שמנהגם
שכל מי שעושה סעודה שוכר מן האומנין הקערות ,כדרך שאנו עושין בכלי
זכוכית ,ואחר כן מחזיר אותן להן ,ואין הדבר ניכר".
 40היינו כשנבלע בו האיסור על ידי כלי ראשון .ואם נאסרו על ידי כלי שני ,או
על ידי עירוי מכלי שני ,יתבאר לקמן סל"ב-ד.
 41היינו כשנבלע בו האיסור על ידי חמין וכיו"ב ,ןאם נאסרו על ידי כבוש,
יתבאר לקמן )סעיף סא(" :ולא אמרו שכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם
אלא כשנבלע בו האיסור על ידי חמין  ...אבל כשנבלע בהן האיסור בצונן על
ידי כבישה מעת לעת ,הוא נפלט גם כן בצונן על ידי מילוי ועירוי ,ואפילו הוא
כלי חרס".
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מידי דופיו) 42פירוש גיעול 43הנבלע בו( לעולם ,אפילו יגעילנו כמה
פעמים ,אלא לעולם פולט הוא מעט מעט בכל הגעלה ,ועיקר גיעול
הבלוע בתוכו אינו נפלט ממנו לגמרי ,44וכשיבשלו בו היתר אפילו
אחר כמה הגעלות יפלוט מעט מהבלוע שבתוכו לתוך התבשיל.
והיכן העידה תורה כך ,גבי כלים הבלועים מנותר ,שאמרה
תורה 45וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר .למדנו מכאן שאין הגעלה
מועלת לכלי חרס:46
ז ומכל מקום קבלו חכמים ,47שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבון

 42גמרא דף ל ע"ב )והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם(.
טור ושו"ע סכ"ב )לשל חרס לא מהני הגעלה( .וכ"ה לקמן סמ"ג )אלא אם כן
הוא של חרס ,שאין הגעלה מועלת לו להשתמש בו בחמין(.
 43המכתם פסחים שם )שאינו יוצא מידי דפיו לעולם ,כלומר מידי הדופי
והריעותא שלו( .מאמר חמץ להרשב"ץ )אבא מארי החכם ז"ל היה גורס כלי
חרס אינו יוצא מידי דופיו לשון דופי(.
 44ראה תוס' )חולין ח ,א דס"ה שלבנה(" :אין יוצא מידי דופיו לעולם  ...ופולט
תמיד בכל הגעלותיו  ...ולא אמר כל מה שעתיד לפלוט פולט בהגעלה
ראשונה ,אלא אינו יוצא מידי דופיו לעולם" .רא"ש ע"ז )פ"ה סל"ד(" :ולא
אמרינן דכל מה דעתיד לפלוט דפולט בהגעלה ראשונה ,אלא אינו יוצא מידי
דופיו ,ופולט תמיד מעט מעט".
ומה שהוסיף רבינו תיבת "ועיקר גיעול הבלוע בתוכו אינו נפלט ממנו לגמרי",
ביאר ב"מראי מקומות וציונים" ,שהוא כדי שלא יועיל בו הנאמר לקמן
)סי"ג בהגהה(" :נצלה עליהם בשר לבדו שהוא היתר  ...אותו מועט טעם בשר
הבלוע  ...קלוש הוא מאד ואינו כדאי שיחול עליו שם חדש ,דהיינו שם בשר
בחלב ,לפיכך די להם בהגעלה כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר" .משא"כ
כאן נשאר בו עיקר הטעם ,ולכן חל עליו שם איסור.
 45ויקרא ו ,כא.
 46רש"י בחומש שם )ומורק ושוטף ,לפלוט את בליעתו ,אבל כלי חרס ,למדך
הכתוב כאן שאינו יוצא מידי דפיו לעולם( ובגמרא שם )שהרי בכלי עץ
ומתכות כתב לך ישטף ,תעבירו באש ומורק ושוטף ,אבל בכלי חרס ישבר(.
 47גמרא שם )הא הוסק התנור מיהא שרי( ,ובזבחים צו ,א )נהדרינהו
לכבשונות(.
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באור ,48דהיינו שיסיקנו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזים ממנה,49
שאז נשרף ונכלה כל האיסור הבלוע בתוכו:50
 48באוּר ,בלהב אש .כמו באוּר אשכם )ישעי' נ ,יא( ,באוּר תבעיר )יחזקאל ה,
ב( .והוא גם פירוש הראשון ברש"י על הפסוק באוּר כשדים )נח יא ,כח( –
"כבשן האש" .וכן כל פעם שתוזכר תיבת "אוּר" לקמן בהמשך הסימן.
 49ירושלמי סוף ע"ז )לענין ליבון סכין(" :והליבון צריך שיהו ניצוצות מנתזין
ממנה" .וכ"ה לקמן )סעיף יג(" :דהיינו שילבנו באור יפה יפה עד שיהיו
ניצוצות מנתזין ממנו".
טור ושו"ע סי' תסא ס"א )לענין ליבון תנור(" :ושיהו נצוצות ניתזין ממנו".
וכ"ה לקמן שם ס"א" :עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה ,שבפחות מכן אינו
נקרא ליבון גמור".
ובליבון מתכת שוה שיעור זה לשיעור האמור בגמרא )ע"ז עו ,א(" :ועד כמה
מלבנן אמר רבי מני עד שתשיר קליפתן" .וכ"ה לקמן )סעיף יג(" :או עד
שתשיר קליפתו העליונה" .ושם יתבאר.
אמנם לפעמים לא סגי בליבון זה ,ולפעמים סגי אף בליבון קל ,ובכללות יש לנו
ארבעה סוגי ליבון:
)א( "ליבון גמור" המבואר כאן" :שיהיו ניצוצות מנתזין ממנו" .ששוה
לשיעור" :שתשיר קליפתו העליונה".
)ב( "שילכו הגחלים על פני כולו" – בהכשרת תנור ,כדלקמן )סי' תסא ס"א(:
"וצריך ליזהר שילכו הגחלים על פני כולו  ...שכמו שבכל השנה כשנאפה חמץ
בתוכו בולע ממש על ידי גחלים )שמפזרים אותם על גבי התנור קודם
האפייה( כך הוא פולטו על ידי גחלים".
)ג( ליבון קל ,שנתבאר לקמן )סעיף י(" :עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי
יהיה היד סולדת בו".
)ד( ליבון קל במקום חלודה או סדקים או טלאי ,שנתבאר לקמן )סעיף טז(:
"להשהות הגחלים כל כך על החלודה עד שיהיה קש או חוט נשרף מצד
השני".
ויתבאר כל אחד מהם במקומו.
 50בדק הבית בית ד שער ד )לז ,ב( ד"ה עוד כתב וכלי חרס )אינו הכשר כהגעלה
בכלי מתכות ,דהתם להפליט מה שבלע ,אבל ליבון בשום מקום אינו מפליט
כל איסור שבו אלא כלוי הוא ,שהוא מכלה איסור שבתוכו ,ולפיכך הוא
הכשר( .איסור והיתר כלל נח אות יט )דכח האש שורף כל דבר ומה שנשאר
בו עתה לא יפלט ממנו לעולם( .ש"ך יו"ד סי' קכא ס"ק יז )ליבון בשום מקום
אינו מפליט כל איסור שבו ,אלא כלוי הוא שמכלה איסור שבתוכו(.
וכן הוא לקמן סי"ג )שאז בודאי נשרף כל האיסור הבלוע בתוכו( ,וסס"ח
)ונשרף כל החמץ הבלוע בו( .סי' תנב סי"ט )שאז האיסור נשרף ונכלה לגמרי(.
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ח במה דברים אמורים כשמסיקו מבפנים) 51פירוש בתוך חלל
הכלי( ,וגם דרך היסקו כל השנה הוא מבפנים ,52כגון תנור של
חרס 53וכיוצא בו.
אבל כלי חרס שדרך היסקו כל השנה הוא מבחוץ ,כגון קדרה54
ומחבת וטפקא של חרס ,דהיינו כלי חרס שמסיקין אותו תחתיו
מלמטה ואופין על גביו מלמעלה ,55אף אם הוא רוצה להכשירו על
ידי היסק מבפנים ,56כגון שימלאנו גחלים בוערות ,57אין זה מועיל
כלום ,גזירה שמא יחוס עליו שלא יתבקע מחמת הגחלים ,כיון
וכן אמרינן אף במקום דסגי בליבון קל ,כדלקמן ס"י )והערה " :(69בודאי
נשרף כל החמץ הבלוע בתוכו ,אע"פ שלא נתלבן כל כך עד שיהיו ניצוצות
ניתזים ממנו  ...וליבון קל" ,שגם זהו מטעם "נשרף כל החמץ הבלוע בתוכו".
וש"נ.
וראה לקמן סעיף הבא )והערה .(63
 51גמרא שם ל ,ב )זה הסיקן מבפנים וזה הסיקן מבחוץ( .מ"א ס"ק ד )ואנן
קיי"ל כהאי תירוצא(.
 52תורת הבית הקצר בית ד שער ד לז ,א )במה דברים אומרים כשהסיקו
מבפנים ,וכלי שדרכו להסיקו מבפנים ,כתנור וכיוצא בו(.
 53דיני הכשרת התנור יתבארו לקמן סי' תסא ס"א ,וסי' תצד סט"ז.
 54גמרא שם )בקדירה של חרס  ...הסיקן מבחוץ( .תורת הבית שם )ואם כלי
שאין דרכו להסיקו מבפנים כקדירות( .טור ושו"ע ס"א )קדרות של חרס ...
היסק שיסיקם באש אינו מועיל להם(.
 55תשובת הגאונים שערי תשובה סי' רעג )טפקא שהיא של חרס ,והיא ניסקת
מלמטה ,ועל גבה אין שם גחלים כלל ,ואין שלהבת עולה על גבה ,והפת אופין
מלמעלה ,ואופים בה חמץ ,אסור לאפות בה מצה בפסח ,כדרבה בר אהילאי
דאמר האי בוכיא היסקו מבחוץ הוא ואסור(.
הובא בטור רסי' תסא )כתב רב נטרונאי  ...וטפקא של חרס שהסיקה מלמטה
ועל גבה אין גחלים ולא שלהבת ואופין בה כל השנה אסור לאפות בה בפסח(.
וכפירוש הב"י שם )שאם הי' של חרס לא מהני ביה היסק ,אלא דומיא
דקדרות(.
 56גמרא שם )וכי תימא הכי נמי ליעבד ליה הסקה מבפנים ,חייס עליה משום
דפקעה( .טור ושו"ע ס"א )דחיישינן דילמא חייס עלייהו שמא פקע ,ולא עביד
להו הסקה מעליא(.
 57רא"ש פ"ב סי' ז )אפי' מלינהו גומרי אסירי( .טור ושו"ע ס"א )ואפילו אם
ימלאום גחלים(.
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שאין זה דרכו בכל השנה ,ולא ימלאנו גחלים בוערות ויסיקנו
מבחוץ.58
והיסק חיצון אינו מועיל כלום 59מן התורה ,שהרי האיסור
נשתמש ונבלע בפנימית הכלי ,וצריך להפליטו גם כן דרך פנימית
הכלי 60דכבולעו כך פולטו 61כמו שיתבאר ,62וכשמסיקו מבחוץ
 58רש"י שם ד"ה חייס )ואי שרית ליה על ידי היסק פנים מורה היתירא וסמיך
אהיסק בחוץ( .הובא בפר"ח ס"א ד"ה ומ"ש ולא עביד.
 59משמע אפילו בדיעבד )ראה משב"ז ס"ק ב וס"ק ד(.
 60כך נתבארה הלכה זו לענין ליבון כלי חרס .וכן הוא גם לענין ליבון כלי
מתכות ,כדלקמן )סעיף י(" :יכול למלאותו גחלים מבפנים" .היינו שהליבון
מבחוץ אינו מועיל לטעם החמץ שנבלע בו מבפנים.
ואפילו במקום דסגי בליבון קל ,גם בזה אינו מועיל הליבון מבחוץ ,כדלקמן
)שם(" :וישהה אותם בתוכו ,עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה
היד סולדת בו  ...שהרי כלי מתכות הן נכשרין על ידי הגעלה ,וליבון קל הזה
אינו גרוע מהגעלה" .היינו שגם ליבון זה צריך להיות דוקא מתוכו ,ולא
מבחוץ.
ואם ההיסק הוא מאותו צד שבאה בליעת האיסור ,אלא שהניחו עליו טלאי,
אין הליבון קל מכשיר הכלי מעבר לטלאי ,אבל הליבון הגמור מכשיר אף
מעבר לטלאי ,כדלקמן )סעיף לח(" :כלי שיש בו טלאי  ...בצד הפנימי של
הכלי  ...אין לו תקנה אלא שילבן מקום הטלאי ליבון גמור כדינו ,שהאש
שורף את כל הבלוע אף שמעבר לטלאי שבתוך הכלי".
אמנם לפעמים רואים אנו שהליבון הקל מועיל אפילו מבחוץ:
)א( לקמן )סעיף ע(" :כלי מתכת ישן שנתבשל בו חמץ כל השנה ואחר כך חיפהו
בבדיל ,יש להתיר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח בלא הגעלה ,לפי שהליבון
שמלבנים אותו בשעת ציפוי פולט האיסור ממנו כמו שאם היה מגעילו שהרי
האש מחממו כל כך מבחוץ עד שהבדיל ניתך בתוכו מבפנים וליבון כזה אינו
גרוע מהגעלה כיון שהיד סולדת בו משני עבריו מבית ומחוץ בכל שטח הכלי".
)ב( לקמן )סי' תקט סי"א(" :מותר ללבן ביום טוב כלי ברזל שאפו בו מאכל של
גבינה כדי לאפות בו מאכל בשר ] ...דכיון שהתירא בלע סגי בליבון קל[,
שאינו ניכר שמתקן כלי אלא הוא מחממו כדי לאפות בו ,ובלבד שמיד
שיעבירנו מן האש יתן בו המאכל של בשר" .ונראה מלשונו דמיירי שמסיקו
מבחוץ כדי לאפות בפנים הכלי ,ומכל מקום סגי בזה להכשירו.
וראה הערות ובאורים )גליון תתקטו ע'  .70שיעורי הלכה למעשה ח"א ע' רצז(.
 61גמרא שם.
 62סעיף לח )שכבולעו כך פולטו ,והאיסור נבלע בצד הכלי מצד הפנימי שלו,
ששם הוא דרך תשמישו ,וצריך להפליט האיסור גם כן מצד הפנימי של
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אין האיסור נפלט דרך פנימית הכלי על ידי היסק חיצון זה:63
ט ואפילו אם רוצה להסיקו מבפנים ומבחוץ ,כגון שמכניסו ריקן
לתוך התנור מלא אש ,ששלהבת עולה מכל צדדי הכלי ומלבנו יפה
מבפנים ומבחוץ ,אין זה מועיל כלום ,גזירה שמא יחוס עליו שלא
יתבקע ויוציאנו מן התנור טרם שיתלבן יפה יפה 64עד שיהיו
ניצוצות ניתזים ממנו.65
אבל אם מחזירו לתוך כבשן מלא אש שמצרפין בו כלי חרס
חדשים ,הרי זה מותר להשתמש בו בפסח ,66דכיון שמכניסן
הכלי( .וסעיף סה )אין החמץ נפלט משם על ידי היסק זה שהוא בתוך חלל
התנור ,שהרי אין החמץ נבלע שם דרך חלל התנור אלא דרך גביו ,וכבולעו כך
פולטו(.
וראה גם לקמן סעיף יא )שהיסק מבחוץ אינו מועיל( ,וסי"ג )כבולעו כך פולטו(,
וסי' תנב ס"ב )לענין הגעלה(.
 63טור )דכיון שאין נותנין האש בפנים אינו מפליט החמץ הבלוע בו( ,ושו"ע
ס"ב )דאין החמץ שבו נפלט בכך(.
ואעפ"י שנתבאר לעיל סעיף הקודם ,שבליבון אין צורך להפליט את הטעם
הבלוע בדופן ,כי אם שהטעם הבלוע בדופן נשרף ונכלה )ראה "הערות לשלחן
ערוך אדמו"ר הזקן" ,רבלין( .מכל מקום על ידי ההיסק החיצון אינו שורף
ואינו מפליט את הטעם הבלוע בדופן.
וראה קובץ דברי תורה יב ע' לד ואילך ,שמבאר דעת רבינו ,אשר הטעם נפלט
מהדופן ואז הוא נשרף ,וכמשמעות לשונו לקמן )סי' תנב סי"ט(" :שאז
האיסור נשרף ונכלה לגמרי ,ואין לחוש בו שמא יחזור ויבלע בכלי".
ועד"ז הוא לקמן )סעיף ע(" :שהליבון שמלבנים אותו בשעת ציפוי מפליט
האיסור ממנו".
 64רא"ש פ"ב סי' ז )ויראה לי דדוקא החזרת כבשונות שמצרפין בהן כלי חרס
חדשים  ...כיון דהכניסו להיסק גדול כזה ודאי לא חייס עלייהו דילמא פקעי.
אבל לתנורין שלנו לא ,דאיכא למיחש דחייס עלייהו ויוציאן מן התנור קודם
שנתלבנו היטב( .טור ושו"ע ס"א )ומיהו אם החזירם לכבשן שמצרפין בו כלי
חרס חדשים מותר ,דכיון שמכניסן להיסק גדול כזה ודאי לא חייס עליהו
דילמא פקעי ,אבל לתנורים שלנו לא( .ט"ז ס"ק ב )דאיכא למיחש דילמא
חייס עליה ומוציאן מן התנור קודם שיתלבנו(.
 65כדלעיל ס"ז וש"נ.
 66שאילתות מטות שאילתא קלז )קדירות דאישתמשו בהו גוים ואהדרינן
לכבשן בהדי כלים חדשים ,דליכא למימר לא שלט בהו נורא ,שפיר דמי(.
ראבי"ה סי' תסד ע' ) 80וראיתי ראשונים שאמרו שאינו מועיל לקדירה אם
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להיסק גדול כזה בודאי אינו חושש עליהם אם יתבקעו:
י וכל זה בכלי חרס ,אבל בכלי מתכות שאינו נפקע מחמת חום
האש ,הרי הוא יכול למלאותו גחלים מבפנים.67
וישהה אותם בתוכו עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה
היד סולדת בו 68מחמת שנתלבן הכלי מן הגחלים ,שאז בודאי
ילבננה בכבשן ,דחייס דילמא פקעה ולא מלבן שפיר .וכן כתב זקיני כן .ושגגה
היא ביד]ם[ ,ולא אמרו חכמים כן אלא היכא שמתלבן מבחוץ ולא מבפנים,
אי נמי על ידי מילוי גומרי ח]ש[ו לפקיעה ,אבל כשמחזירו לכבשן מתלבן
מפנים ומבחוץ ,כי השלהבת באה לו בכל צדדיו ,ולא פקעה( .הובא ברא"ש
שם .טור ושו"ע שם.
 67טור )וכן קדרות של מתכת אם רוצה להסיקן ולמלאותן גחלים שרי( .ב"י
ד"ה וכן קדרות )זה דבר פשוט ,שכיון דשל מתכת היא ליכא למיחש עלה
דילמא פקעה( .לבוש ס"ב )וכן קדירה של מתכת ,אם רוצה להסיקה
ולמלאותה גחלים שרי( .עולת שבת ס"ב )וכתב הטור דהוא הדין קדירות של
מתכת ,ופשוט הוא(.
ונראה מתוכן הדברים ,אשר גם במקום שצריך ליבון גמור ,כמו במחבת דלקמן
סל"ו )מחבת שמטגנין בה עיסת חמץ כל השנה  ...אף על פי שמשח את
המחבת בשמן או בשומן תחת העיסה כדי שלא תשרף ,אין זה נקרא טיגון
אלא אפייה  ...וצריכה ליבון גמור כדינו ,וכן הדין באגנות שאופין בהן עוגות(,
גם בזה סגי במילוי גחלים מבפנים )אף שדרכו להסיקו מבחוץ( ,ואינו חושש
עליהם שמא יפקעו מחמת החום.
אמנם כאן מיירי )כדלעיל ס"ו ואילך( בכלי "שנשתמש בו חמץ בחמין שהיד
סולדת בו  ...צריכין הגעלה" ,ולכן כותב שבזה סגי בליבון קל ,ואינו חושש
עליהם שמא יפקעו מחמת החום.
וראה תפארת צבי )לרבי צדוק מלובלין( ,שו"ת יו"ד סוס"י ח )ד"ה וראיתי
בשו"ע מהרב(.
 68הלכה זו היא בכל מקום דסגי בהגעלה בכלי מתכות ,בין אם נאסר על ידי
בישול )שבזה מיירי כאן( ,ובין אם נאסר על ידי צלי ,אלא שנבלע בהם דבר
היתר )שנתבאר לקמן סי"ג ובהגהה שם ,דסגי בהגעלה( ,אשר בכל אלו סגי
אף בליבון קל ,שאינו גרוע מהגעלה .חלק מהמקורות דלקמן מיירי באופן
הראשון וחלקם מיירי באופן השני:
מרדכי סוף ע"ז רמז תתס )עד שתהא יד סולדת בו משני עבריה  ...דכיון
דהתירא בלע א"כ די להם בהגעלה  ...והא לא גרע אותו ליבון מהגעלה( .הובא
בב"י ד"ה והליבון.
מ"א ס"ק כז )דכלים שדינם בהגעלה סגי בליבון קל כזה שאינו יכול ליגע בו
בצד השני( ,ופר"ח ס"ד וסוף ס"ה ,בשם תשובות הרא"ם ח"א סי' מג )באותן
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נשרף כל החמץ הבלוע בתוכו ,69אע"פ שלא נתלבן כל כך עד שיהיו
ניצוצות ניתזים ממנו ,שהרי כלי מתכות הן נכשרין על ידי הגעלה,
וליבון קל הזה אינו גרוע מהגעלה:
יא בוכיא) 70והוא כלי העשוי מלבנים ועפר ומסיקין אותו מבחוץ
ואופין ומטגנין בתוכו ,(71אם הסיקו מבחוץ אינו נכשר לפסח על

שתשמישן בכלי ראשון שהכשרן די בהגעלה למה לא יכשרו על ידי האש
כשהאש חממה אותו כל כך עד שעבר חום האש שמבחוץ בתוכו יותך העופרת
ששמו בתוכו שזה כפל כפלים מחום המים כלי ראשון( ,בשם ס' התרומה סי'
קסא ,בשם ר"י )ואומר מורי רבינו דאם עשה כל כך אש בפניהם שאינו יכול
ליגע בחוץ בדופני החבית וידו סולדת לו ליגע בחוץ אז חשיב כהגעלה ומותר(.
תוס' ע"ז לג ,ב ד"ה קינסא )וכתב הרב ר' משה מקוצי  ...אם האש גדול כל כך
וחזק מבפנים שידו סולדת מבחוץ מותר וחשוב כמו הגעלה( ,והוא בסמ"]ג[
ל"ת קמח נה ,א )אם האש גדול כל כך וחזק בפנים שידו סולדת בחוץ מותר
וחשוב כמו הגעלה(.
שו"ת הרא"ש כלל יט ס"ז )ובעל התרומות כתב ,וכן כתוב בתוספות ,דאם
עושה אש מבפנים ויתחמם החבית מבחוץ עד שאינו יכול ליגע בו ,חשיב
כהחזרת כבשונות(.
טור ושו"ע ביו"ד סי' קלה סי"ד )אא"כ הסיקן כל כך עד שעבר חומם לצד חוץ
כל כך שהיד סולדת בו(.
וראה גם לקמן סט"ז .סוף סל"ז .סוף סל"ח )במוסגר( .ס"ע.
אלא שבמקום חלודה או סדקים נוהגים להחמיר עד שיהיה קש או חוט נשרף,
כדלקמן סט"ז וש"נ.
 69היינו שגם בליבון קל אמרינן ש"נשרף כל החמץ הבלוע בתוכו" ,כמבואר
בשו"ת הרשב"א )ח"א שעא(" :שמניחין גומרי על מקום הסדקין אם הוא כלי
של מתכת כדי שישרף גוף האיסור אם ישנו" .וכ"ה לקמן )סעיף לח(" :כדי
שישרוף ממשות האיסור שתחתיו אם ישנו".
וכדאמרינן כן לענין ליבון גמור )לעיל ס"ז והערה .(50
 70גמרא ל ,ב )האי בוכיא הסיקו מבחוץ הוא ואסור( .טור ושו"ע ס"ב )כוביא
 ...הסיקו מבחוץ ואסור לאפות בו בפסח ,דאין חמץ שבו נפלט בכך(.
 71רש"י שם )כלי שהוא מרעפים שקורין טייליש ,ואופין ומטגנין בו ככר( .טור
בשם רש"י )וכוביא פירש רש"י כלי שעושין מלבנים ועפר כמו כירה ואופין
ומטגנין בו( .שו"ע שם )כוביא שהוא כלי שעושים מלבנים ועפר ואופים
ומטגנים בו( .וראה גם רבינו ירוחם נתיב ה ח"ב לט ,ד )פירוש כי הוא של
אבן(.
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ידי היסק זה ,כמו שנתבאר.72
אבל אם מלאוהו גחלים מבפנים ,73או שהסיקו מבפנים עד
שנתלבן 74כדינו ,ועל דרך שיתבאר בסימן תס"א ,75מותר
להשתמש בו בפסח ,ואין לחוש שמא לא ילבנו יפה יפה מחמת
שיחוס עליו שלא יתבקע ,דכיון שהוא עשוי מלבנים ועפר אין
לחוש בו שמא יתבקע:76
יב לפיכך לבנים שנשתמש בהן חמץ כל השנה ,מותר ללבנם

 72סוף סעיף ח .וראה גם מ"א סי' תסא ס"ק ב.
 73גמרא שם )ואי מלייה גומרי שפיר דמי( .טור ושו"ע שם )ואם מלאו גחלים
מבפנים שרי(.
 74רשב"א בתורת הבית הקצר בית ד שער ד לז ,א )אם הסיק אותו מבפנים עד
שנתלבן מותר(.
ואף שהרשב"א מיירי ב"הסיקו מבפנים וכלי שדרכו להסיקו מפנים" ,מכל
מקום פירש הב"י )ד"ה וכוביא(" :דכוביא  ...אפשר דמודה הרשב"א
דבמלייא גומרי שפיר דמי ,דכיון דעשוי מלבנים ועפר הוא ליכא למיחש ביה
דלמא פקע" .ואם כן מובן ,שבכוביא מותר גם אם הסיק מבפנים עד שנתלבן.
וכן הוא במ"א )ס"ק ד(" :ועכ"פ צריך שיסיקנו יפה עד שיתלבן ,ואז לא גרע
מקדירה שמלאה גחלים ,דהכא לא שייך חייס עליה".
 75סעיף א )שאם "כל השנה כשנאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים",
אזי גם בהכשרתו "צריך ליזהר שילכו הגחלים על פני כולו" .משא"כ כאן
שנאסר רק על ידי חום ההיסק שמבחוץ ,לכן סגי בהיסק מבפנים בלי גחלים(.
וכן הוא לקמן סי' תצד סט"ז.
 76ב"י ד"ה וכוביא )דכיון דעשוי מלבנים ועפר הוא ליכא למיחש ביה דילמא
פקע( .ט"ז ס"ק ד )דלא חיישינן בזה דלמא חייס דלא פקע ,כיון שהוא עשוי
מלבנים ועפר(.
וראה גם רבינו ירוחם נתיב ה ח"ב לט ,ד )הובא בב"י רס"י תסא(" :בוביא
שאופין בה חמץ כל השנה אסור לאפות בה מצה בפסח משום שמסיקין אותה
מבחוץ ,ואם מלאו גחלים והסיקו מבפנים מותר ,פירוש כי הוא של אבן ולא
חס עליו שמא ישבר כמו בקדרות".
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באור 77ולהשתמש בהן בפסח.78
במה דברים אמורים בלבנים שנצרפו בכבשן ,אבל לבנים
שנתייבשו בחמה ,אם לא נשתמש בהן חמץ על ידי האור ,כמו
צלייה ואפייה ,79אלא שנשפך עליהם תבשיל רותח של חמץ ,80אין
צריכים ליבון ,ודי להם בהגעלה 81כשאר כלי אדמה ,82כמו
שיתבאר ,83ומותר לאפות ולצלות עליהם בפסח:
יג אבל אם נשתמש בהן חמץ על ידי האור ,וכן שאר כל הכלים
אפילו של מיני מתכות שנשתמש ונבלע בהן חמץ על ידי האור84
 77בלהב אש ,כדלעיל )הערה .(48
 78מ"א סוף ס"ק ד )לבנים השרופים בכבשן יש להם כל דין כלי חרס ,דהא
מעשיו ממש ככלי חרס ,אלא שהוא עב ביותר ,ואם נשפך דבר רותח עליו אין
לו תקנה אלא בליבון(.
אלא שבזה אין דינו ככלי חרס ,שכאן אין לחוש בו שמא יתבקע ,כדלעיל סעיף
הקודם.
 79שדינו יתבאר לקמן סעיף הבא.
 80שבזה מיירי מלעיל תחלת סעיף ו ,ועד כאן.
 81אבל לא סגי בזה בליבון קל.
ואף שנתבאר לעיל )סעיף י(" :בכלי מתכות  ...ישהה אותם בתוכו עד שאם יגע
אדם בצד החיצון של הכלי יהי' היד סולדת בו  ...וליבון קל הזה אינו גרוע
מהגעלה" .לכאורה דין זה הוא דוקא בכלי מתכת ,שעל ידי ליבון קל מבפנים
יתחמם גם מבחוץ עד שהיד סולדת בו .משא"כ בלבנה ,שעל ידי הליבון קל
מבפנים לא יתחמם מבחוץ עד שהיד סולדת בו.
ולפי זה יוצא ,שגם בכיור של שיש ,או גם שלחנות שיש שבמטבח ,לא יועיל
בהם ליבון קל ,שהרי שיעור "עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה
היד סולדת בו" ,לא שייך לא בעץ ולא בשיש ,רק במתכת.
 82מ"א שם )אבל לבנה שנתייבשה בחמה יש לה דין כלי אדמה(.
 83לקמן סעיף כה )אחד כלי מתכת  ...וכלי אדמה )פירוש כלי חרס שלא נצרפו
בכבשן אלא נתייבשו בחמה(  ...צריך להכשירן על ידי הגעלה(.
 84ברייתא ע"ז עה ,ב )דברים שנשתמש בהן על ידי האור כגון השפודין
והאסכלאות מלבנן(.
ובגמרא שם )עו ,א(" :והתנן גבי קדשים )זבחים צז ,א( השפוד והאסכלא
מגעילן בחמין  ...הכא היתירא בלע )גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתירא
בלע ,הלכך סגי ליה בהגעלה ,רש"י( ,התם איסורא בלע".
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בלבד שלא על ידי משקה ,85כגון השפודים והאסכלאות שצלו
עליהם מולייתא של חמץ ,שגוף החמץ נוגע בהן בשעת צלייתו,
ואין ביניהם שום משקה )טופח (86שיוליך טעם החמץ לתוך
ולפי זה גם כאן בחמץ ,שנבלע קודם הפסח ,הי' צריך להיות סגי בהגעלה.
ומכל מקום הביאה הרי"ף להאי ברייתא בפסחים פ"ב )ח ,ב( .ופירש הר"ן )שם
ד"ה דברים שנשתמש(" :כיון שהביאה הרי"ף ז"ל בהלכות חמץ ומצה ,נראה
שדעתו שדברים שנשתמש בהן חמץ על ידי האור צריכין לבון .ואף על גב
דאסיקנא בסוף ע"א )עו ,א( דכל היכא דהיתרא בלע בהגעלה סגי ליה .כבר
כתבתי למעלה דאיכא למימר דחמץ כיון ששמו עליו איסורא בלע מקרי".
והוא מה שכתב שם )בדיבור הראשון(" :חמץ כיון שהיה שמו עליו קודם שנבלע
בכלים הללו ,בשעת בליעותן איסורא בלעי .וכן נראה שהוא דעת הרב אלפסי
ז"ל שהביא כאן בהלכותיו דברים שנשתמש בהן על ידי האור כגון השפודין
ואסכלאות מלבנן ,ולא חלק כלל בדין זה לענין חמץ ,משמע דסבירא ליה
שאף לענין חמץ דינן כן".
והיינו שמחלק בין הא דאמרינן בגמרא )שם( לענין בליעת טעם קדשים,
שבשעת הבליעה עדיין לא היה נותר ,ולכן נקרא התירא בלע; לבין בליעת
טעם חמץ קודם הפסח ,שגם לפני בליעתו בכלי הי' הטעם חמץ )אלא שעדיין
לא נאסר אז( ,וכדלקמן )בסוף ההגהה(" :אף על פי שהחמץ בשעה שנבלע
בהם היה מותר באכילה ,מכל מקום כיון שהיה עליו שם חמץ ,לא נפקע שם
זה גם מטעם הקלוש שנבלע מאד בתוכם על ידי האור ,וכשמגיע הפסח
ממילא נאסר טעם קלוש הזה שבתוכם ,כיון שכבר נקרא עליו שם חמץ משעה
שנפלט ונתפרש מממשות החמץ".
גם הרא"ש הביא ברייתא זו בפסחים )פ"ב סי' ז( .וכתב על זה הב"י )ד"ה כלים
שמשתמשין(" :וכן נראה שהוא דעת הרא"ש ,שהרי גם הוא כתב ברייתא זו
בפרק כל שעה".
ועל פי זה נפסק בטור ושו"ע )ס"ד(" :כלים שמשתמשים בהם על ידי האור,
כגון שפודים ואסכלאות וכיוצא בהם צריכים ליבון".
ודעה השנית תתבאר לקמן בהמשך הסעיף ,שכיון שחמץ קודם הפסח הוא
עדיין דבר היתר )אף שנקרא חמץ( ,לכן נחשב התירא בלע ,כמו בליעת טעם
הקדשים לפני שנעשה נותר.
 85מ"א ס"ק ט )על ידי האור ,פירוש בלי מים ,כגון שפוד ואסכלה שצולין עליו
מולייתא של חמץ(.
 86והיינו שרבינו מסתפק בשיעור המשקה ,שעל ידו תספיק הגעלה.
ולקמן סל"ו יתבאר דין המחבת שמטגנים בה" ,אף על פי שמשח את המחבת
בשמן או בשומן תחת העיסה כדי שלא תשרף ,אין זה נקרא טיגון אלא
אפייה ,כיון שאין העיסה רוחשת בשמן או בשומן ,והרי נבלע בה החמץ על
ידי האור בלבד ,וצריכה ליבון גמור כדינו".
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השפוד והאסכלה ,אלא על ידי חום האש בלבד 87נבלע בהם טעם
החמץ ,לפיכך אינו נפלט מהם על ידי הגעלה במים רותחים.
דכבולעו כך פולטו ,88וכלי שנבלע בו חמץ על ידי משקה נפלט ממנו
על ידי הגעלה במים רותחים ,אבל כל כלי שנבלע בו החמץ על ידי
חום האש בלבד שלא על ידי משקה ,אינו נפלט ממנו אלא על ידי
חום האש בלבד ,דהיינו שילבנו באור יפה יפה עד שיהיו ניצוצות
מנתזין ממנו ,89או עד שתשיר קליפתו העליונה ,90שאז בודאי

 87משא"כ פת חמה שהוציאוה מהתנור והניחוה על השלחן ,סגי בהגעלה
וכיו"ב ,כדלקמן )סעיף נח(" :השולחנות שאוכלים עליהם כל השנה ,והתיבות
שדרך להצניע בהן אוכלים כל השנה  ...נוהגין במדינות אלו להגעילן על ידי
עירוי עם אבן מלובן ,לפי שלפעמים מניחים עליהם פשטיד"א חמה )פת
חמה(".
ואף שהפשטיד"א והפת החמה נאפו על ידי חום האש בלבד ,מכל מקום בליעת
טעם הפת בתוך השלחן אינה על ידי האש ,כי אם על ידי חום הפשטידא והפת
שהוחמו על ידי האש .ובזה דינו שוה לדין הכלי שנאסר על ידי בישול.
וכן נתבאר בפרי מגדים )משבצות זהב סוף ס"ק ה(" :אותם סכינים שחותכין
בהם לחם חם בהוסר מאש די בהגעלה" .וכן כתב הפרי מגדים בספרו "תיבת
גמא" )ר"פ בהעלותך .הובא בהגהות רעק"א כאן(" :כלי שמניחין לחם חמץ
חם מיד שהוציא מתנור ,דיש לומר דלא מקרי תשמישו על ידי אור .ואף
שפשוט הוא ,כתבתי להוציא מלב המתעקשים והטועים ,ובוודאי מי שישר
הולך אומר האמת".
 88רש"י ע"ז שם )כל דבר אשר יבא באש ,שנשתמשו בו בני מדין על ידי האור,
תעבירו באש ,כעין בולעו לאיסור יפליטנו ,כדאמרן כבולעו כך פולטו(.
מ"א ס"ק י )דמה שבולע על ידי מים פולט על ידי מים ,אבל זה בלע על ידי
האור ממש ,צריך ליבון(.
 89ירושלמי סוף ע"ז )והליבון צריך שיהו ניצוצות מנתזין ממנה( .טור ושו"ע
ס"ד )עד שיהו נצוצות ניתזין מהם( ,וברס"י תסא .וכ"ה לעיל ס"ז וס"ט,
ולקמן רס"י תסא )עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה ,שבפחות מכן אינו נקרא
ליבון גמור( ,ובסי' תצד סט"ז.
 90גמרא ע"ז דף עו ע"]א[ )ועד כמה מלבנן אמר רבי מני עד שתשיר קליפתן(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ז ה"ג )מלבנן באור עד שתנשר קליפתן(.
איסור והיתר הארוך כלל נח דין כ )והליבון מבליעת איסור היא עד שתסיר
קליפתו ,או עד שיהו הנצוצין מנתזין הימנו ,ול' הרמב"ם עד שתנשר קליפתה
העליונה( .ח"י ס"ק כד )או עד שתסור קליפתו העליונה(.
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נשרף כל האיסור הבלוע בתוכו.91
]וכן הדין בכלים 92שנבלע בהן שאר איסורי תורה או איסורי דברי

ובקשר לשני שיעורים אלה כתב הפרי מגדים )בראש סדר הגעלה שבמשבצות
זהב סוס"י תנב(" :מלבנו עד שיסיר קליפתו ,או ניצוצות נתזין הימנו ,ודא
ודא אחד הוא".
ולענין שיעורו בזמנינו ,הובא ב"מעדני אשר" )ח"א סי' קנט(" :והנה מציאות
זו של ניצוצות ניתזין צריך בירור ,דכיום לא רואים ניצוצות יוצאים מהכלי.
וראיתי בס' דרך כוכב עמ'  ,310שכבר עמד על המחקר בזה הרה״ג אהרן
פפויפר זצ״ל ,וכתב על כך בזה״ל ״ואחרי זמן פגשתי מומחה גדול למתכות
ושאלתי אותו מה דעתו על זה ,ואחרי מחשבה של כמה ימים ביאר לי את
הענין באופן ברור מאד ,שבזמנם כשהיו מייצרים כלי מתכות לא היו דוחסים
אותם כל כך כמו היום ,והיו יותר רווחים של אויר במתכת ,וכך שהיה
מתקבץ שם הרבה טעם מהאוכל .וכשהיו מחממים את הכלי בחום גבוה היה
טעם האוכל הבלוע נהפך לפחם ,ופחם זה מוציא ניצוצות עד שהיו נראים
ניצוצות יוצאים מן הכלי .אמנם בזמנינו כשמיצרים כלי מתכת דוחסים את
החומר מאד ,יש הרבה פחות אויר בתוך גוף הכלי ,והטעם הנבלע בו הוא
מעט מאד ,ולכן כשמחממים הכלי בחום גבוה ,אף אמנם שהטעם הבלוע
הופך לפחם ,בכל אופן אין ניכרים ניצוצות כלל ,כיון שיש מעט מאד טעם
שנהפך לפחם ,ובזה כבר נסתלקה התמיהה הראשונה למה בזמנינו אין
רואים ניצוצות יוצאין .ושאלתיו מאיזה שיעור חום שמחממים המתכת כבר
יהפך הטעם הבלוע בה לפחם ,ואמר לי שלדעתו כבר ב 350-מעלות צלסיוס,
אבל בודאי אין צריך יותר מ 400-מעלות צלסיוס כדי שכל הטעם הבלוע יהפך
לפחם״ עכ״ל .ומהג״ר לוי יצחק הלפרין שליט״א שמעתי ,דאולי הכוונה
בשיעורא דניצוצות ניתזין ]שהוא שיעורא דקליפתן נושרת[ היא ,לבעין
שנדבק לכלי ,שאינו ניטל על ידי נקיון של מים ,ורק על ידי האש הוא ניתז
ומתקלף  °450 ...בערך ,עכת״ד".
 91איסור והיתר שם דין יט )דכח האש שורף כל דבר ,ומה שנשאר בו עתה לא
יפלט ממנו לעולם( .וכדלעיל ס"ז וש"נ.
 92תוכן המשך הגהה זו:
כל המחלוקת המובאת כאן בפנים היא לענין טעם חמץ הבלוע בכלים ,שיש
אומרים שיש לו דין איסורא בלע ויש אומרים שיש לו דין התירא בלע.
משא"כ בשאר האיסורים מודים כולם ,שאם הבלוע הוא דבר איסור צריך
ללבנם ,ואם הבלוע הוא דבר היתר ,כמו בשר בחלב ,נכשר עלי ידי הגעלה.
ודרך אגב מבאר כאן דין בשר בחלב הנ"ל ,שאפילו אם נבלע טעם בשר וחלב
בכלי ,בזה אחר זה ,יש לו עדיין דין התירא בלע ,ונכשר בהגעלה.
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סופרים על ידי האור בלבד ,שצריך ללבנם 93יפה יפה כשיעור שנתבאר.
אלא שבשאר איסורין אין צריך ליבון אלא כשנבלע בהם דבר איסור,
אבל אם נבלע בהם על ידי האור דבר היתר ואחר כך נעשה איסור,94
כגון שנצלה עליהם בשר 95לבדו שהוא היתר ,ואחר כך נבלע בהן חלב,96
 93משנה ע"ז עה ,ב )הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים ,את שדרכו  ...ללבן
באור ילבן באור( ,ובגמרא שם עו ,א )התם איסורא בלע(.
 94גמרא שם "והתנן גבי קדשים )זבחים צז ,א( השפוד והאסכלא מגעילן בחמין
 ...הכא היתירא בלע" .ופירש"י שם" :גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתירא
בלע ,הלכך סגי ליה בהגעלה".
 95הגהת סמ"ק סי' קצד ע' קסג )כשמלבנה מחלב לצורך בשר או איפכא ,דאז
לא בעי ליבון גמור שתסיר קליפתה ,אלא סגי בליבון קצת  ...דבהכי סגי ולא
גרע מהגעלה ,דמועלת אף בתשמישו על ידי האור היכא דהיתרא בלע( .הובא
בהגהות מיימוניות הל' יו"ט פ"א אות ה )כשמתלבנות מחלב לבשר או
איפכא ,דאז לא בעי ליבון גמור שתשרף קליפתה ,אלא סגי ליה בליבון קצת
 ...דלא גרע מהגעלה ,דמועלת אף בתשמישה על ידי האור ,היכא דהיתרא
בלע( .מרדכי ע"ז שם רמז תתס ,בשם ר"י )ואומר ר"י דאותם  ...הבלועות
היתר ,כגון של חלב שצריכין ללבנה כדי לאפות תחתיהם פשטיד"א של בשר
או איפכא ,אז אין צריכין ליבון גדול  ...דכיון דהתירא בלע אם כן די להם
בהגעלה ,ואף על גב דתשמישה על ידי האור( .מ"א ס"ק יא )המרדכי והגהות
מיימוניות כתבו כן בליבון מחלב לבשר(.
וכ"ה לקמן סי' תקט סי"ב )כשמלבן מחלב לבשר או מבשר לחלב  ...שאין צריך
ללבנו היטב עד שיהא נצוצות נתזים ממנו אלא די לו בליבון קל( .וראה מ"מ
וציונים.
 96בכל המקורות הנ"ל מיירי שטעם בשר לבדו נבלע בדופני הכלי ,ורוצה
להכשירו כדי להשתמש בו חלב ,או שטעם חלב לבדו נבלע בדופני הכלי,
ורוצה להכשירו כדי להשתמש בו בשר.
אמנם כאן בא רבינו לבאר ,שאף אם הבשר וחלב נבלעו שניהם בכלי קודם
הגעלה ,זה אחר זה ,גם אז נקרא התירא בלע ,כיון שכל אחד מהם נבלע לבדו
בזה אחר זה ,ולכן סגי בהגעלה .ונתפרש יותר לקמן )סעיף כה(" :כשמגעיל
כלי הבלוע מבשר וחלב  ...אם לא נבלעו בו בבת אחת אלא בזה אחר זה".
*
בהשקפה ראשונה הי' אולי מקום לפרש הלכה זו ,במחבת בשרית שחיממו
)צלו( עליה גבינה ,שהרי בתחלה נבלע בה טעם בשר לבד על ידי האור ,ואחר
כך נבלע בה טעם גבינה לבד על ידי האור.
אמנם באמת נחשבת משכחת זו לאיסורא בלע ,שהרי בשעה שחימם בה את
הגבינה ,נפלט טעם הבשר שבמחבת אל תוך הגבינה ,שנאסרה באיסור בשר
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בחלב .ואחר כך בשעת בליעת הטעם בכלי כבר הי' טעם איסור .וכיון שטעם
האיסור נבלע על ידי האור ,בודאי לא תועיל בה הגעלה ,אלא ליבון.
לכן כותב כאן רבינו משכחת אחרת" :ואחר כך נבלע בהן חלב" ,דהיינו מחבת
בשרית שחיממו )בישלו( בה חלב ,שאז נפלט טעם הבשר שבמחבת אל תוך
החלב ,שנאסר באיסור בשר בחלב ,ואחר כך נבלע טעם איסור זה בדופני
המחבת על ידי בישול החלב.
ובזה מבאר רבינו שמועלת לו הגעלה ,שהרי טעם הבשר בחלב שנבלע בדופני
המחבת על ידי בישול החלב ,נפלט על ידי ההגעלה ,ואילו טעם הבשר שנבלע
על ידי צלייתו ,שהוא הטעם הקלוש שנשאר אחרי ההגעלה ,הוא מעולם לא
נאסר באיסור בשר בחלב.
באופן זה נתבארו דברי רבינו ,על ידי מוה"ר שמעון ב"ר אלחנן )רב
ביקטרינוסלב וחרסון( ,בקובץ יגדיל תורה נ.י .ח"ה ע' עז )באופן הב'(:
"שמתחלה צלו בה בשר ואחר כך בישלו בה חלב ,דאף כשיצא מעט בשר לתוך
החלב ונעשה נבלה ,מכל מקום הא אותו טעם בשר שנבלע בחלב ואחר כך
נבלע בחזרה לתוך הכלי שנצלה ,אותו החלב והבשר נפלט אחר כך על ידי
הגעלה ,מחמת שנבלע על ידי בישול .ולא נשאר רק הטעם שלא יצא על ידי
הגעלה .והוא נעשה איסור כשהוא בלוע".
וההוכחה לכל הנ"ל היא מגמרא הנ"ל )ע"ז עו ,א(" :והתנן גבי קדשים )זבחים
צז ,א( השפוד והאסכלא מגעילן בחמין  ...הכא היתירא בלע" .ופירש"י שם:
"גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתירא בלע ,הלכך סגי ליה בהגעלה" .והיינו
שאחרי שהטעם הוא כבר בלוע לא יחול עליו שם נותר .וכך גם כאן ,שאחרי
שהטעם כבר בלוע ,לא יחול עליו שם בשר בחלב.
וכעין זה כתב החוות דעת )סי' צג סוף ס"ק ב(" :אם בישל חלב בקדרה של
בשר ,והיה בהחלב ס' ,דאינו אוסר שוב החלב שמבשלין אחר כך ,דכבר
הוקלש הטעם בשר על ידי חלב  ...דהא מבואר בסוף ע"ז במסקנא דרב אשי
דמשני התם ליתא לאיסורא בעינא ,ופרש"י משום דכשנעשה נותר לא הוי
האיסור בעין ,שבתוך דופני הכלי הי' בלוע ,ומעולם לא הוכר האיסור עיי"ש
 ...והכי נמי כשנעשה איסור בשר בחלב כבר הי' בלוע בדופן ,ומותר אפילו
באיסורא".
וראה עוד בזה בלקו"ש חכ"ט ע'  125הערה  .35שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' מב.
נחלת יהושע סי' יח אות ב .שדי חמד אס"ד ה סוף אות יז .עני בן פחמא סוס"י
כג .מ"מ וציונים .שו"ת שארית ישראל יו"ד סי' ד .אהלי שם ח ע' קיז .כבוד
מלכים )הוספות ע' סד(.
*
וככל הדברים האלו סובר רבינו גם לענין נותן טעם בן נותן טעם דהתירא )ראה
לקמן הערה  ,103ששתי ההלכות האלו קשורות זה בזה( ,שאף אם נבלע טעם
בשר וטעם חלב בזה אחר זה ,נחשב נותן טעם בן נותן טעם דהתירא ,כדלקמן
)סי' תנב סי"ד(" :כשאינו מגעילן ביחד ,אף על פי שמגעילן ביורה אחת ,אלא
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הרי הן נכשרין על ידי הגעלה.
ואף על פי שטעם בשר הנבלע בהן על ידי האור אינו נפלט מהם לגמרי
על ידי הגעלה .מכל מקום אותו מועט טעם בשר הבלוע מאד בתוכם,
עד שאינו נפלט מהם רק על ידי האור ,קלוש הוא 97מאד ,ואינו כדאי
שיחול עליו שם חדש ,דהיינו שם בשר בחלב.
לפיכך די להם בהגעלה ,כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר עם עיקר
טעם החלב ,שהן אסורין מחמת שהן כדאי להקרא עליהם שם בשר
בחלב ,98והן נפלטין על ידי הגעלה ,99לפי שאינן בלועין מאד.
ומותר טעם הבשר עם מותר טעם החלב 100שהן בלועין מאד ,הרי הן
קלושין מאד ,ואינן כדאי להיות נקרא עליהן שם בשר בחלב .כיון
שטעם הבשר היה קלוש מאד קודם שנבלע בו החלב ,אין שם חדש
יכול לחול על טעם קלוש הזה.
מה שאין כן כשנצלה עליהם חמץ קודם הפסח ,אין הגעלה מועלת להם
שמכניסן זה אחר זה ,לא נאסרו המים כלל ,לפי שיש כאן נותן טעם בן נותן
טעם של היתר קודם שיבוא לכלל איסור" .ושם יתבאר.
וכן נראה מדברי רבינו לקמן )סי' תצד סט"ז( ,שאם נבלע טעם הבשר והחלב
בתנור ,בזה אחר זה ,עדיין חשוב התירא בלע .ונתבאר בקונטרס "הלכות חג
השבועות" )סוף הערה .(106
 97ר"ן פסחים )ח ,ב דיבור הראשון(" :לא חל ]שמו[ על אותה בליעה מועטת
שנשארה לאחר הגעלה" .והלשון "קלוש" הוא בר"ן חולין פ"ח )מא ,א דיבור
הראשון(" :דלא שרינן נותן טעם בר נותן טעם אלא בשל היתר כבשר בחלב,
דכיון דטעם שני אכתי היתרא הוא ,כיון דאקליש כולי האי ,לא חשיב למיסר.
אבל במידי דאיסורא ,כל היכא דאיכא טעמא כלל אוסר עד סוף כל העולם".
אלא שהוא כתב זאת לענין טעם שני בנותן טעם בן נותן טעם דהתירא,
שנתבאר לעיל )סי' תמז סמ"ה( .וראה לקמן )הערה  ,(103ששתי ההלכות
האלו קשורות זה בזה.
 98שהרי נאסרו באיסור בשר בחלב בעת בישול החלב ,כשהי' החלב בעין ,לפני
שנבלע טעם זה בדופני הכלי.
 99כיון שנבלעו על ידי בישול ,לכן נפלטו על ידי הגעלה.
 100היינו אף גם לפני ההגעלה ,בשעה שטעם הבשר והחלב היו עדיין בלועים
בדופני הכלי ,גם אז לא נאסר טעם הקלוש של הבשר )הבלוע בכלי על ידי
הצליה( ,מטעם הקלוש של החלב )הבלוע בכלי על ידי הבישול(.
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להכשירן לפסח .אף על פי שהחמץ בשעה שנבלע בהם היה מותר
באכילה ,מכל מקום כיון שהיה עליו שם חמץ ,לא נפקע שם זה גם
מטעם הקלוש שנבלע מאד בתוכם על ידי האור ,וכשמגיע הפסח
ממילא נאסר טעם קלוש הזה שבתוכם ,כיון שכבר נקרא עליו שם
חמץ משעה שנפלט ונתפרש מממשות החמץ 101שנצלה עליהם.[102

ויש חולקין על זה 103ואומרים ,שכל הכלים שבלעו חמץ קודם
הפסח אפילו על ידי האור בלבד ,הרי הן נכשרין על ידי הגעלה,
דכיון שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר ,104ואחר כך כשמגיע זמן
 101לפני שנבלע בדופני הכלי.
 102ר"ן פ"ב ח ,ב דיבור הראשון )אבל חמץ כיון שהיה שמו עליו קודם שנבלע
בכלים הללו ,בשעת בליעותן איסורא בלעי( .ושם ד"ה דברים שנשתמש
)דחמץ כיון ששמו עליו ,איסורא בלע מקרי(.
 103תוד"ה והלכתא ל ,ב )על הא דאמרינן בגמרא שם" :הני סכיני בפסחא ...
ברותחין" ,ביארו בתירוץ הב' ,הטעם שאין צריכים ליבון ,כי "התירא בלע"(.
יראים השלם סי' נב )וכי מכשר להו למאני דפסחא מגעילן ברותחין בחמין,
כיון דהיתרא בלע ,שבשעת בליעת היתר( .מרדכי פסחים רמז תקפד )והלכתא
אידי ואידי ברותחין .ודוקא גבי חמץ דהתירא בלע ,אבל במקום שאיסורא
בלע  ...סכין מלבנה( .איסור והיתר כלל נח דין יז )שהעתיק דברי המרדכי
הנ"ל( .דרכי משה ס"ק ה )ובאיסור והיתר כתב דחמץ מיקרי התירא בלע(
רמ"א ס"ד )ויש מקילין(.
והיינו שבליעת טעם החמץ קודם הפסח ,דינו כמו בליעת טעם הקדשים לפני
שנעשה נותר ,שבזה אמרינן בגמרא )ע"ז עו ,א( "הכא התירא בלע" ,והלכך
סגי ליה בהגעלה.
*
מחלוקת כעין זו ,אם חמץ לפני הפסח נקרא התירא בלע או איסורא בלע ,ישנה
גם לענין דין נותן טעם בן נותן טעם דהתירא ,כדלעיל )סי' תמז סמ"ה(" :אין
בו אלא נותן טעם בן נותן טעם של היתר ,כלומר  ...מן החמץ נפלט לקדירה
ומקדירה לשומן  ...ועדיין הכל היתר ,כיון שעדיין לא הגיע הפסח ולא נאסר
החמץ כלל  ...ויש חולקין על זה ואומרים  ...אף על פי שקודם הפסח הוא
עדיין של היתר  ...היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ ,אלא שעד עכשיו לא אסרו
הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת נבילה".
וביאר במ"א )ס"ק יא( שב' המחלוקות תלויות זה בזה .ובשוע"ר לא נתפרש
שתלויות זה בזה; אבל ראה לעיל )הערות  (96-97שכנראה גם רבינו מקשר
בין שתי הלכות אלו.
 104יראים שם )דהיתרא בלע ,שבשעת בליעת היתר(.
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איסורן כבר אין האיסור בעין אלא הוא בלוע בתוכן ,105לפיכך
הקילו להכשירן על ידי הגעלה בלבד.
והעיקר כסברא הראשונה .106ואפילו בדיעבד ,שנשתמש בחמין
באותן כלים הבלועים מחמץ על ידי האור בלבד והוגעלו קודם
הפסח ,ולא ליבנם באור יפה יפה כשיעור שנתבאר ,הרי חמין
הללו אסורין בפסח .אלא אם כן יש הפסד מרובה ,או מניעת
שמחת יום טוב ,שאז יש לסמוך על סברא האחרונה .107וכן
במקום שיש עוד צד אחר להקל ,יש לצרף גם סברא האחרונה
ולסמוך עליהם לכתחלה ,להכשיר בהגעלה את הכלים הבלועים
מחמץ על ידי האור ,וכמו שיתבאר:108
יד מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקנה לו סכינים חדשים
לפסח 109אבל מעיקר הדין אפילו אותן סכינים שמשתמשין בהם
חמץ בחמין כל השנה די להם בהגעלה לפסח 110ואע"פ שסכינים
הבלועים משאר איסורין יש אומרים 111שצריך ללבנם באור כדי
להשתמש בהן בחמין כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קכ"א 112מכל

 105ראה רש"י ע"ז עו ,א ד"ה לעולם כדאמרינן )שכשנעשה נותר לא הוי איסור
בעיניה ,שבתוך דופני הכלי היה בלוע ,ומעולם לא הוכר איסורו(.
 106שו"ע שם )שהביא רק דעה הא'( .רמ"א שם )ונוהגין כסברא ראשונה בכל
דבר שדינו בליבון( .מ"א ס"ק יא )ואם כן אפילו בדיעבד יש לאסור ,אם לא
ליבנו אותו כל כך(.
 107וביאר ב"שאלי ציון" )ח"ב סי' יט אות ה(" :ברור מללו דבשביל הפסד
מרובה או מניעת שמחת יום טוב לבד אין להקל לכתחלה ,אלא בדיעבד לבד".
 108סעיף יד ,סכ"ה וסל"ז.
 109משמעות הגמרא ל ,ב .פיוט לשבת הגדול אלהי הרוחות .מהרי"ל הל' הגעלה
)ע' כב( .ט"ז ס"ק ה .מ"א ס"ק ו.
 110גמרא שם .טור ושו"ע ס"ג.
 111ריב"]ם[ בתוס' ע"ז עו ,ב ד"ה אמר ,וברא"ש שם פ"ה סי' לד .וכדעה הב'
דלקמן סכ"ו )שאין הולכין בכלים אחר רוב תשמישן( .מ"א ס"ק ו.
 112סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם ס"ז.
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מקום כיון 113שיש אומרים 114שאפילו כלים הבלועים מחמץ על
ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסח וגם יש אומרים115
שסכינים אין להם דין כלים הבלועים על ידי האור בלבד כמו
שנתבאר ביורה דעה שם לפיכך יש להתיר לכתחלה להכשיר
סכינים בין גדולים ובין קטנים 116על ידי הגעלה בלבד.
והוא שיגעילם ברותחין בכלי ראשון 117וכלי ראשון נקרא הכלי
שהרתיחו בו המים אצל האש אפילו אם עכשיו בשעה שמגעילין
בתוכו אינו עומד אצל האש הרי זה נקרא כלי ראשון 118ומגעילין
בתוכו כל כלי הצריך הגעלה בכלי ראשון 119אם המים שבתוכו הן
עדיין רותחין דהיינו שמעלין רתיחה כמו שיתבאר בסימן
תנ"ב:120
טו וקודם הגעלה צריך לשוף את הסכינים 121במשחזת או
ברחיים 122או בדבר אחר 123המסיר את כל החלודה שבהן וכן שאר
כל הכלים צריך להסיר כל החלודה והטינופת 124שבהן קודם
שמגעילן שנאמר 125בפרשת הגעלת כלי מדין אך את הזהב וכו'
 113ח"י ס"ק יד.
 114כדלעיל סי"ג וש"נ.
 115ר"ת בתוס' וברא"ש שם .דעה הא' דלקמן סכ"ו )שהולכין בכלים אחר רוב
תשמישן(.
 116ר"ן פ"ב )ח ,א( ד"ה אבל .דרכי משה ס"ק ב.
 117גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 118טור ושו"ע שם.
 119אפילו נשתמש בו איסור בכלי ראשון על האש .ראה לקמן סכ"ה.
 120סעיף ג .וראה נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג ע' ת.
 121רא"ש פ"ב סי' ז .טור ושו"ע ס"ג.
 122טור ושו"ע שם.
 123ב"ח ס"ז ד"ה וקודם .אליה זוטא ס"ק ד.
 124מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כח(.
 125במדבר לא ,כב .רש"י על הפסוק .רא"ש שם בשם ספרי .ילקוט שמעוני
מטות רמז תשפה.
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כלומר רק את הזהב וגו' דהיינו כשאין שם חלודה רק זהב בלבד
מועלת הגעלה להפליט הבלוע אבל כשיש שם חלודה או שאר
טינופת יש לחוש שמא יש שם משהו מממשות האיסור בעין תחת
החלודה והטינופת ואין הגעלה מועלת למה שהוא עומד בעינו
ואינו בלוע בתוך דופני הכלי:126
טז ואם אינו יכול להעביר החלודה או שאינו רוצה לטרוח127
ולהעבירה ישים גחלים בוערות על מקום החלודה 128וישהה
אותם שם עד שאם יגע אדם בצד השני של הכלי במקום שכנגד
החלודה יהיה היד סולדת בו 129מחמת שנתלבן הכלי מן הגחלים
שאז בודאי נשרף כל ממשות איסור שתחת החלודה 130והעולם
נהגו להחמיר להשהות הגחלים כל כך על החלודה עד שיהיה קש
או חוט נשרף מצד השני) 131דהיינו שקושרין קש או חוט סביב
הכלי מצד השני נגד הגחלים שעל גבי החלודה ומשהה את
הגחלים כל כך עד שישרוף הקש או החוט שכנגדן בצד השני(132
ואחר כך מגעילין את הכלי 133ואם לא עשה כן קודם הגעלה יעשה
 126ט"ז ס"ק ו .וראה גם לקמן סי' תנב ס"ז .קובץ דברי תורה יב ע' מג.
 127ראה ט"ז ס"ק ז.
 128לבוש ס"ד )דסגי בליבון קל .וראה לקמן סל"ח דהיינו ע"י גחלים על אותו
מקום(.
 129מרדכי סוף ע"ז רמז תתס )לענין ליבון מחלב לבשר( .הובא בב"י ד"ה
והליבון .מ"א ס"ק כז ,ופר"ח ס"ד וסוף ס"ה ,בשם תשובות הרא"]ם[ ח"א
סי' מג ,בשם ס' התרומה סי' קסא ,בשם ר"י .תוס' ע"ז לג ,ב ד"ה קינסא,
בשם רבנו משה מקוצי ,בסמ"]ג[ ל"ת קמח )נה ,א( .שו"ת הרא"ש כלל יט
ס"ז .טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סי"ד .וראה גם לעיל ס"י וש"נ.
 130שו"ת הרשב"א סי' שעא .וכדלקמן סל"ח.
 131מרדכי שם .הגהות מיימוניות פי"ז אות ה ,בשם ה"ר אביגדור כ"ץ .אגור
סי' תשמב בשם חמיו ה"ר אברהם זכ"ש .רמ"א ס"ד וסט"ז .וכ"ה לקמן
סי"ט וסל"ח )במוסגר( וסמ"ד .וראה לעיל ס"י ,שבמקום שאין חלודה וכיו"ב
סגי ביד סולדת בצד החיצון ,וש"נ .וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש
ע' רכו.
 132אגור שם .הגהת באר הגולה.
 133שו"ת הרשב"א שם .וראה גם לקמן סוף סי"ט.
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כן אחר ההגעלה:134
יז וכל זה כשהחלודה הוא בצד הפנימי של הכלי במקום
שמשתמשין בו בקבע אבל אם הוא בצד החיצון של הכלי 135שלא
נשתמש שם חמץ ואע"פ שלפעמים מגיע תשמיש החמץ גם מבחוץ
מכל מקום כיון שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד לשם
לפיכך אין חוששין שמא יש שם ממשות החמץ בעין תחת החלודה
ואין צריך להעבירה כלל:
יח וכל זה בחלודה שיש בה קצת ממשות )שקורין ראש"ט(
שכשגורדין אותה משם יש בה כמה עפרורית שאז יש לחוש אם
לא יגרדו אותה משם שמא יש תחתיה משהו ממשות האיסור
בעין ואינו נראה לעין מחמת שהחלודה מכסהו אבל אם אין
בחלודה ממשות כלל רק מראה בלבד כמו שנמצא לפעמים שיש
שחרות או אדמימות בצד הפנימי של הכלי שאף אם יגרדו אותם
לא יהיה שם שום עפרורית אין לחוש כלל שמא יש שם משהו חמץ
שאינו נראה 136וכן הדין באותן כתמים הנעשים בכלי בדיל
)שקורין ערד פלעקי"ן( שאין מעכבין את ההגעלה כיון שאין בהם
ממשות רק מראה בלבד:137
יט סכין או אחד משאר כלים הצריכין הגעלה שיש בו גומא או
סדק או נקב שאינו יכול לחטט בתוכן לנקרן ולנקותן היטיב אין
הגעלה מועלת להם 138אם הן במקום שמשתמשין בו בקבע דהיינו
מצד הפנימי של הכלי 139לפי שיש לחוש שמא יש שם משהו
 134היינו ליבון קל .וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה רכו .אור חדש )פאפא(
ניסן תשס"ב ע' .22
 135מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כח( .רמ"א ס"ה .ט"ז ס"ק י .מ"א ס"ק טז .וראה
גם לקמן ריש סל"ח )לענין טלאי(.
 136ט"ז ס"ק ו .ח"י ס"ק יח.
 137ח"י שם.
 138רא"ש ע"ז פ"ה סי' לד )גומות( .שו"ת הרשב"א סי' שעא )סדק .וכדלקמן
סל"ח( .רמ"א ס"ה.
 139כדלעיל סי"ז.
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ממשות החמץ בעין 140ואין הגעלה מועלת למה שהוא בעין לפיכך
צריך להניח גחלים בוערות על הסדק 141והגומא וישהה אותם שם
עד שאם יגע אדם כנגדן בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת
בו שאז בודאי נשרף כל ממשות איסור שבתוך הסדק או הגומא
והעולם נהגו להחמיר להשהות שם כל כך את הגחלים עד שיהיה
קש או חוט נשרף בצד החיצון 142ואחר כך מגעילן ואם לא עשה
כן קודם ההגעלה יעשה כן אחר ההגעלה:143
כ לפיכך אותם סכינים שידותיהן תחובין תוך בית יד והן קבועין
שם במסמרים קטנים אין הגעלה מועלת להם כי יש גומות דקות
הרבה במקום )סביב( המסמרים 144ואין צריך לומר אם גוף הבית
יד נעשה מב' חלקים מדובקין ויש ריוח מעט ביניהם להכניס לשם
את הסכין שעל פי הרוב אי אפשר לנקר שם היטיב שלא יהיה שום
טינופת דבוק שם 145ואין הגעלה מועלת אלא לכלי זך ונקי כמו
שנתבאר וכן אם יד הסכין דבוקה בבית יד על ידי דבק אין הגעלה
מועלת לה דכיון שהדבק מתקלקל במים רותחין יש לחוש שמא
יחוס על הדבק ולא ירתיח את המים יפה יפה 146וכן אם הבית יד
היא עשויה מקרן 147וכן שאר כל הכלים העשויין מקרן אין הגעלה
מועלת להן שהקרן מתקלקל במים רותחין ויש לחוש שמא יחוס
עליו:148
 140רשב"א שם .וכדלקמן שם.
 141רשב"א שם .רמ"א שם.
 142רמ"א ס"ד .וכדלעיל סט"ז וש"נ.
 143כדלעיל סוף סט"ז.
 144אחרונים .ב"ח סוף ס"ז ד"ה ומ"ש דהליבון .מ"א ס"ק ה .ח"י ס"ק טו.
 145ח"י שם.
 146אחרונים .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .ב"ח ס"ט ד"ה כתב בעל המנהיג .ט"ז
ס"ק יג .מ"א ס"ק יט .ח"י שם .וראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע'
רכז.
 147מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כג( .ב"ח וט"ז ומ"א וח"י שם.
 148המנהיג הל' פסח סי' ל .טור ושו"ע ס"ז.
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כא וכל זה בבית יד של סכין שמשתמשין חמץ בגוף הסכין ורוב
הפעמים מגיע תשמיש החמץ גם בהבית יד של סכין 149אבל שאר
כל הכלים שיש בידותיהן גומות וסדקים וחלודה אין צריך לנקרן
כלל ואפילו אם לא הגעיל כלל את הידות 150ותחבן בפסח לתוך
התבשיל הרי זה מותר באכילה 151כיון שאין דרך להשתמש חמץ
בידות הכלים ומכל מקום לכתחלה צריך להגעיל גם את הידות152
ע"י עירוי מכלי ראשון לכל הפחות 153לפי שלפעמים כשמדיחין
את הכלים מלכלוך חמץ שבהן בתוך מים חמין נבלע קצת מלכלוך
החמץ לתוך הידות:154
כב ואם לא הגעיל כלל אפילו את גוף הכלי ותחב את יד הכלי
לתוך התבשיל יש אוסרין את התבשיל אם הכלי וידו הן של
מתכות לפי שכשנשתמש חמץ בחמין בגוף הכלי נבלע החמץ גם
ביד הכלי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו 155וכמו שנבלע החמץ
בהיד על ידי גוף הכלי כך הוא נפלט ממנו על ידי גוף הכלי 156אבל
כשלא הגעיל אפילו את גוף הכלי הרי נשארה בליעת החמץ בתוך

 149ט"ז ס"ק ]יז[ )בודאי נגע(.
 150רק הכלים ,שמועיל לב' הדעות דלקמן סכ"ב.
 151איסור והיתר כלל נח דין מד .רמ"א סי"ב.
 152מרדכי רמז תקעז .טור ושו"ע סי"ב.
 153רמ"א שם.
 154ב"ח סי"ב ד"ה וכל הכלים .פר"ח סי"ג .ח"י ס"ק מ.
 155גמרא עד ,א.
 156בדק הבית בית ד שער ד )לח ,א( .טור יו"ד סי' קכא .רמ"א שם ס"ז .ט"ז
]ס"ק יז ,שפסק כטור שם .וראה ט"ז[ ביו"ד סי' קכא ס"ק ז )שפסק
כהרשב"א בתורת הבית הקצר בית ד שער ד )לה ,א( ,והשו"ע שם ס"ז ,שגם
ההגעלה במקצת אינה מועילה ,וכ"ה דעת המ"א כאן ס"ק כד ,וא"כ אסור
גם לעיל סכ"א( .וראה לקמן סע"ה ,שגם לדעה זו ,חם מקצתו חם כולו אינו
יכול להפליט ולהוליך למקצת השני ולאסור המאכל ,וש"נ .וראה הערות
לשו"ע אדה"ז )כאן ושם( .פסקי אדמו"ר הזקן ע' .141
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היד ונפלט ממנו לתוך התבשיל 157ויש חולקין על זה 158ואומרים
שאף על פי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו אף על פי כן הבלוע
שבמקצתו אינו מתפשט בכולו על ידי חום זה ויש לסמוך על
דבריהם במקום הפסד מרובה או במקום מניעת שמחת יו"ט:
כג הנדן של סכינים שמכניסין לתוכו סכין של חמץ כל השנה אין
הגעלה מועלת לו להכשירו להכניס לתוכו סכין של פסח 159לפי
שאי אפשר לנקרו ולנקותו היטב מן החמץ בעין שנדבק בו כי
עמוק עמוק הוא מי ימצאנו 160אלא א"כ פותח את התפירות
ומגרדו יפה יפה) 161שאז אפילו הגעלה אין צריך(:
כד חצובה )שקורין דרייפוס( 162והוא כלי שיש לו ג' רגלים
ומעמידין עליה קדירה או מחבת בתנור על האור כל השנה אם
רוצה להשתמש בה בפסח צריך ללבנה באור לפי שלפעמים נשפך
עליה עיסה 163ונבלע בה טעם חמץ על ידי האור שלא על ידי
משקה:
כה אחד כלי מתכת ואחד כלי עץ ואחד כלי גללים וכלי אבנים164

 157ראה הערות לשו"ע אדה"ז.
 158ש"ך שם ס"ק יז )בשם תשובת מהר"ם מ"ץ ,וים של שלמה חולין פ"ז סי'
מא ,וכמה פוסקים( .פר"ח שם ס"ק טו .וכ"ה בש"ך סי' צד ס"ק ג וס"ק כח.
פר"ח שם ס"ק ג וס"ק כד )והיא סברא הראשונה שבמ"א כאן ס"ק כד( .וראה
קובץ דברי תורה יח ע' צו ואילך.
 159מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כג( .רמ"א ס"ג.
 160מטה ]משה[ סי' תקמו .אליה זוטא ס"ק ה.
 161מ"א ס"ק ח .וראה גם לקמן סי' תנג סכ"ד.
 162שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג .רמ"א ס"ד.
 163מ"א ס"ק יב.
 164רי"ף פ"ב )ח ,ב( .רא"ש פ"ב סי' ז .טור ושו"ע ס"ח )שפירשו בורמי דגללא
שברי"ף ורא"ש שהם כלי אבנים ,כפירש"י שבת טז ,ב ד"ה גללים ,שיש( .ח"י
ס"ק לו )שכולל גם כלי גללים .והיינו כפירש"י שם נח ,א ד"ה כלי גללים:
צעיפי בקר(.
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וכלי אדמה) 165פירוש כלי חרס שלא נצרפו בכבשן אלא נתייבשו
בחמה (166ואחד כלי עצם) 167חוץ מקרן כמו שנתבאר למעלה(168
ומה שקורין פערי"ל מוט"ר 169שנשתמש בהן חמץ על ידי משקין
חמין כדרך שנשתמש בהן כך צריך להכשירן על ידי הגעלה.170
כיצד כלים שנשתמש ונבלע בהן חמץ כל השנה על ידי חום כלי
ראשון כגון קדירות ואלפסין ויורות 171וכן כף שהוא מיוחד להגיס
בו הקדירה 172כשהיא אצל האש או אפילו לאחר שהעבירה מן
האש 173אלא שהתבשיל בתוכה חם בכדי שהיד סולדת בו וכן כף
שהוא מיוחד להוציא בו התבשיל מהקדירה לתוך הקערה כל אלו
וכיוצא בהן שדרך להשתמש בהן חמץ כל השנה על ידי חום כלי
ראשון צריך להגעילן בתוך כלי ראשון רותח ועל דרך שיתבאר
בסימן תנ"ב.174
ונקרא כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירוהו מן האש 175כמו
שנתבאר למעלה.176

 165אור זרוע פסקי ע"ז סי' רצז .הגהות אשרי סוף ע"ז .מ"א ס"ק ד .ח"י ס"ק
יב.
 166רש"י שבת נח ,א ד"ה אלא אי אמרת .מ"א וח"י שם.
 167מרדכי רמז תקפב .רמ"א ס"ח.
 168סעיף כ.
 169מלבושי יו"ט ס"ז .ח"י ס"ק לו .אליה זוטא ס"ק יא.
 170גמרא ]ברייתא[ ע"ז עה ,ב .טור ושו"ע ס"ה.
 171ברייתא שם .רמב"ם פ"ה הכ"ג.
 172גמרא ל ,ב .רש"י שם ד"ה עץ פרור .טור ושו"ע שם.
 173פר"ח ס"ה .וראה לעיל סי' שיח סי"ז.
 174סעיף ג.
 175טור ושו"ע ס"ג .דעה הא' בטור יו"ד סי' קכא.
 176סעיף יד.
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ויש אומרים 177שכל כלי שנשתמש בו איסור על ידי חום כלי
ראשון כשהיה הכלי ראשון אצל האש צריך להגעילו גם כן בתוך
כלי ראשון העומד אצל האש דכבולעו כך פולטו ולכתחלה יש
להחמיר ולחוש לדבריהם בשאר איסורים אבל בחמץ אפילו
לכתחלה יש לסמוך על סברא הראשונה 178שהרי יש אומרים179
שאפילו כלים שנשתמש בהן חמץ על ידי האור בלבד מועלת להם
הגעלה בכלי ראשון לאחר שהעבירוהו מן האש ואין צריך לומר
כשמגעיל כלי הבלוע מבשר וחלב 180שלדברי הכל יכול להגעילו
בכלי ראשון לאחר שהעבירוהו מן האש אף על פי שטעם הבשר
והחלב נבלעו בו על ידי האור אם לא נבלעו בו בבת אחת אלא בזה
אחר זה מטעם שנתבאר למעלה:181
כו וכלים שנשתמשו בהם חמץ על ידי עירוי מכלי ראשון כגון
קערות אין צריך להגעילן בתוך כלי ראשון אלא די להם שיערו
עליהם רותחין מכלי ראשון כדרך תשמישן) 182ואף על פי
שלפעמים כופין קערה על גבי אלפס שאצל האש 183ועולה ההבל
מהתבשיל שבאלפס ונבלע בהקערה 184ונמצא שנבלע בה חמץ
לפעמים על ידי חום כלי ראשון מכל מקום כיון שרוב תשמיש
הקערות הוא לערות לתוכן מכלי ראשון הרי נכשרין גם כן על ידי
 177ר"ן סוף ע"ז )לח ,ב( ד"ה גרסינן בגמ' דרש .עולת שבת ס"ק ג .דעה הב'
בטור יו"ד סי' קכא .פר"ח ס"ה.
 178משמעות אחרונים .ח"י ס"ק יד )דכל מקום שיש עוד צד להקל סמכינן
אסברא זו(.
 179כדלעיל סי"ג וש"נ .וראה דברי נחמי' או"ח סי' ל .שדי חמד אס"ד מערכת
ה אות כג ד"ה העולה ואילך .מ"מ וציונים.
 180שהבשר וחלב נבלעו זה אחר זה קודם הגעלה .וכ"ה לעיל סי"ג וש"נ.
 181סעיף יג.
 182תוס' שבת מב ,ב סד"ה אבל .טור ושו"ע ס"ה-ו .וראה לעיל סי' קסח סי"ח
שיש מחלוקת אם עירוי מבשל ככלי ראשון או ככלי שני ,וש"נ.
 183מחזור ויטרי הל' פסח )ע'  .(256לבוש ס"ו.
 184כדלקמן סמ"א וש"נ.
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עירוי מכלי ראשון שאנו הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו.(185
ויש חולקין 186על זה ואומרים כיון שלפעמים משתמשין חמץ
בקערות על ידי חום כלי ראשון צריך להגעילן גם כן בתוך כלי
ראשון כי איך תועיל הגעלת עירוי מכלי ראשון להפליט מן
הקערה מה שבלוע בה לפעמים על ידי חום כלי ראשון עצמו:
כז ולענין הלכה יש להחמיר לכתחילה כסברא האחרונה וכן
נוהגין 187ואין לשנות.
ואם הקערה היא גדולה שאי אפשר לו להגעילה בתוך כלי ראשון
יתן עליה אבן מלובן ויערה עליה מים רותחין מן כלי ראשון188
ויעביר עליה האבן על פני הקערה כדי שירתיח את כל המים
שעירה עליה ויהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשון 189וכן
יעשה בכל הצריך הגעלה בכלי ראשון.
אבל כלי קטן שיכול להכניסו בתוך כלי ראשון וכן קערות קטנות
אין להגעילן על ידי עירוי ואבן מלובן 190לפי שיש חולקין 191על זה
ואומרים שהגעלה כזו אינה חשובה כהגעלה בתוך כלי ראשון.
 185רי"ף פ"ב )ח ,ב( .רמב"ם פ"ה הכ"ד )שהתירו בסתם הגעלת קערות בעירוי,
לפירוש המ"א ס"ק ג( .שו"ת רשב"א ח"א סי' שעב ותתיז )שהלכו אחר עיקר
תשמיש( .ר"ן שם דיבור הראשון .שו"ע ס"ו .והיינו כשאינן בני יומן מאז
השתמש בהם בכלי ראשון ,כדלקמן סל"א וסע"ב.
 186מחזור ויטרי שם .תוס' ע"ז עד ,ב סד"ה דרש .ראבי"ה סי' תסד )ע' .(81
הגהות מיימוניות פ"ה הכ"ד אות ה .טור ורמ"א ס"ו.
 187שו"ת הרשב"א שם )אף בכוסות דלקמן סע"ב( .דרכי משה ס"ק ו .רמ"א
ס"ו .וראה גם לקמן סל"ב וסע"ב .ולענין דיעבד ראה לקמן סכ"ח וסל"א.
 188לכתחלה ,כדלקמן ס"ל.
 189מרדכי רמז תקפא .אגור סי' תשמב .איסור והיתר כלל נח דין ע .מהרי"ל
הל' הגעלה )ע' כ( .רמ"א שם .וכ"ה לקמן סמ"ה )במדוכה( וסנ"ח )בשלחנות(.
וראה גם סי' תנב ס"א וסכ"ד .אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ה ריש ע' רכח.
 190לבוש ס"ו.
 191ב"ח רס"י תנב )שאינו מועיל אלא במקום שצריך עירוי( .הובא במ"א ס"ק
יח .פר"ח סט"ז .וראה גם לקמן ס"ל וסמ"ה.
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ואפילו קערה גדולה אם יש לה אוגנין ובליטות כעין כפתורים
ופרחים אין לה תקנה על ידי עירוי ואבן מלובן שאי אפשר להעביר
האבן על פני כולה:192
כח וכל זה לכתחילה אבל בדיעבד שכבר הגעיל את הקערות
וכיוצא בהן על ידי עירוי מכלי ראשון בלבד בלי אבן מלובן
והשתמש בהן בפסח בחמין יש לסמוך על סברא הראשונה ומותר
לאכול חמין הללו בתוך הפסח.193
והוא שהגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו או שהכניס כלי
ריקן לתוך כלי ראשון רותח ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי
ריקן השהה מעט את הכלי ריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים
שנשאבו לתוכו העלו רתיחה 194בתוכו ואחר כך הוציאו מתוך
הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערות שדין עירוי זה כעירוי כלי
ראשון עצמו) 195דכיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד
שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה בודאי נתחממו דופני כלי זה
חום גדול ואף לאחר שהוציאו עם המים שבתוכו מתוך הכלי
ראשון הרי דפנותיו מעמידין את חום המים שבתוכו 196ולפיכך
דין כלי זה כדין כלי ראשון עצמו (197אבל אם לא שהה בתוך הכלי
ראשון כשיעור הזה יש להסתפק בו אם דינו ככלי ראשון עצמו או

 192מ"א שם .ח"י ס"ק לה.
 193ח"י ס"ק לב .וראה לקמן סל"א.
 194מהרי"ל הל' הגעלה )ע' יט( .מ"א סי' תנב ס"ק ט .ח"י שם ס"ק יד .אליה
]רבה[ כאן ס"ק טז .וראה פס"ד צמח צדק קעח ,ב .קפג ,א .שו"ת יו"ד סי'
עד )בקיצור(.
 195תוס' ע"ז לג ,ב ד"ה קינסא )שר"י מסופק( .רא"ש שם פ"ב סוס"י כב )שר"י
סובר דהוה ככלי ראשון( .טור יו"ד סי' קלה )וראה ט"ז סי' צב סוף ס"ק ל
שכן היתה גירסתם בתוס'(.
 196כדלעיל סי' שיח סי"ט וש"נ.
 197ט"ז ביו"ד סי' צב ס"ק ל )אף שלמעשה מסיק להחמיר כגירסתינו בתוס'
הנ"ל שמסתפק( .וראה שערי יורה דעה ע' רצז.
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ק"ז199

לאו והולכין בו להחמיר 198כמו שנתבאר ביורה דעה סי'
לפיכך אם עירו מהרותחין שבתוכו על קערות שנשתמש בהן על
ידי עירוי מכלי ראשון עצמו לא עלתה להם הגעלה ואוסרין את
החמין שנשתמשו בהן בפסח:
כט ואפילו אם עירה על הקערה מכלי ראשון עצמו לא עלתה להם
הגעלה אלא אם כן נזהר שלא יפסוק הקילוח מן הכלי ראשון
קודם שנגע הקילוח בגוף הקערה 200שכל קילוח שנפסק ואינו
מחובר לכלי ראשון 201הרי נתקרר ונתמעט חומו מחום קילוח
שהוא מחובר לכלי ראשון 202לפיכך אין קילוח זה מפליט מן
הקערה 203מה שנבלע בה על ידי קילוח המחובר להכלי ראשון
שהוא מקלח ממנו:
ל אבל כשמגעיל על ידי אבן מלובן אין נוהגין ליזהר בכל זה204
שאף שנפסק הקילוח קודם שמגיע להקערה ונתקרר מעט הרי
הוא חוזר ומרתיח על ידי אבן המלובן וכן אם אפילו אינו מערה
על הקערה מהכלי ראשון עצמו אלא מערה מהכלי ראשון לכלי
אחר ומאותו כלי מערה על הקערה הרי זה מותר 205שאבן המלובן
הוא מרתיח את המים ומחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון
ומכל מקום לכתחלה טוב להחמיר וליזהר בכל זה אף כשמגעיל

 198איסור והיתר כלל כז דין ב .ש"ך סי' קז ס"ק ]ז[ .וראה פס"ד צמח צדק
קעח ,א .קפג ,א .פסקי אדמו"ר הזקן ע' .127
 199סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה ש"ך שם.
 200מהרי"ל הל' הגעלה )ע' יט( .מ"א סי' תנב ס"ק ט .ח"י כאן ס"ק כט.
 201ראה רמ"א יו"ד סי' צב ס"ז )דהוי ככלי שני(.
 202ראה ש"ך סי' צג ס"ק ו )בטיפה(.
 203ראה ש"ך סי' קה ס"ק ה )אם מפליט או מבליע כדי קליפה( .וראה פסקי
אדה"ז ע' .24
 204ט"ז .ח"י סי' תנב ס"ק יד.
 205איסור והיתר כלל נח דין ע .דרכי משה ביו"ד סי' קכא ס"ק ז.
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על ידי אבן מלובן 206שהרי יש אומרים 207שאבן המלובן אין לו כח
להרתיח את המים ולחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון:
לא וכל זה כשהקערה אינה בת יומה מתשמיש כלי ראשון208
דהיינו שלא כפוה על אלפס רותח בתוך מעת לעת להגעלה זו שכל
מה שנבלע בה על ידי כלי ראשון קודם מעת לעת להגעלה זו הוא
נותן טעם לפגם ואין צריך להגעילה ולהפליטה כלל מן הקערה מן
התורה אלא מדברי סופרים 209וחכמים הקילו לילך אחר רוב
תשמיש הכלי לפי סברא הראשונה 210אבל אם היא בת יומה
מתשמיש כלי ראשון צריך להגעילה בתוך כלי ראשון ממש לדברי
הכל ואפילו בדיעבד אוסרת 211החמין שנשתמשו בה בתוך מעת
לעת לתשמיש כלי ראשון אם הגעילה על ידי עירוי בלא אבן
מלובן:
לב וכלים שנשתמש ונבלע בהן חמץ כל השנה על ידי חום כלי שני
כגון כפות 212שאינן מיוחדין להגיס הקדירה או להוציא בהן
תבשיל מהקדירה אלא רוב תשמיש המיוחד להם הוא לאכול
בהם מהקערה שהיא נקראת כלי שני )לאחר שנפסק הקילוח
מהכלי ראשון (213הרי הן נכשרין על ידי הגעלה בכלי שני דהיינו
שיערה רותחין מכלי ראשון לתוך כלי שני וישים הכפות בתוך
 206משמעות רמ"א ס"ו )מכלי ראשון( .ט"ז ביו"ד סי' קלה ס"ק יט )דוקא
מכלי ראשון כו' לכתחלה(.
 207ב"ח רס"י תנב .הובא במ"א ס"ק יח .פר"ח סט"ז .וכדלעיל סכ"ז.
 208שו"ת הרשב"א סי' שעב ,שאז הולכים אחר רוב תשמיש )לדעה הא' דלעיל
סכ"ו( ,ואז מתירים בדיעבד )כדלעיל כח( .וכ"ה לקמן סע"ב .וראה לקמן
סל"ג )לענין נאסר בכלי שני שלא הגעילו כלל( שאז יש לסמוך על האומרים
)לעיל סי' תמז ס"ח( שנותן טעם לפגם מותר אף בפסח.
 209יו"ד סי' קכב ס"ב.
 210דלעיל סכ"ו.
 211שו"ת רמ"ע מפאנו סי' צו .עולת שבת ס"ק ז .פר"ח ס"ו .ח"י ס"ק לא.
 212מ"א ס"ק יג.
 213ראה לעיל סכ"ט.
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הרותחין שבכלי שני.214
ולהאומרים 215שאין הולכים בכלים אחר רוב תשמישן צריך
להגעיל כל כף וכף בתוך כלי ראשון שלפעמים מגיסין בו הקדירה
או מוציאין בו תבשיל מהקדרה וכן נוהגין 216ואין לשנות:
לג וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד אפילו לא הגעיל כלל את הכפות
ותחבן בפסח לתוך כלי ראשון יש להתירו באכילה אם יש הפסד
מרובה או מניעת שמחת יום טוב 217לפי שיש לסמוך על סברא
הראשונה 218שהולכין בכל כלי אחר רוב תשמישו ועל דברי219
האומרים 220שכל הכלים שנבלע בהם איסור על ידי חום כלי שני
אין צריך הגעלה כלל לפי שחום כלי שני אין בו כח להבליע כלל.
ומכל מקום אין להקל אלא כשאין הכפות בני יומן 221שאז יש
לסמוך על האומרים 222שנותן טעם לפגם מותר אף בפסח כי כן
עיקר אבל אם הן בני יומן מבליעת חמץ אין להקל:
לד במה דברים אמורים בחום כלי שני עצמו דהיינו הכפות שבלעו
 214רי"ף פ"ב )ח ,ב( .רמב"ם פ"ה הכ"ד .רא"ש פ"ב סי' ז )שהתירו בסתם
הגעלת קערות בכלי שני ,וכפירוש המנחת יעקב כלל לג ס"ק לג( .טור ושו"ע
ס"ה .והיינו כשאינן בני יומן מאז השתמש בהם בכלי ראשון ,כדלעיל סל"א
וש"נ.
 215לעיל סכ"ו וש"נ.
 216שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעב )אף בכוסות דלקמן סע"ב( .רמ"א ס"ו.
 217ח"י ס"ק ח .באר היטב ס"ק ה.
 218דלעיל סכ"ו.
 219בכמה דפוסים :רוב האומרים.
 220שו"ע יו"ד סי' קה ס"ב ,ורמ"א שם סי' סח סי"א ,שבדיעבד קיי"ל
כהאומרים שכלי שני אינו מפליט ולא מבליע .ראה מחלוקת זו גם לעיל סי'
שיח סי"ט .וראה רמ"א סי' תמז ס"ט ,ולקמן סי' תסז סל"ב וסמ"ד ,שכלי
שני אוסר בפסח .וראה פסקי אדה"ז ע' .27
 221באר היטב שם .וראה גם ח"י שם .ראה לעיל סל"א ,שהכשירן בעירוי וסגי
כשאינן בני יומן מתשמיש כלי ראשון )משא"כ כאן שלא הגעיל כלל ,צריך
שלא יהיו בני יומן גם מתשמיש כלי שני(.
 222לעיל סי' תמז ס"ח.
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חמץ על ידי חום כלי שני דהיינו בתוך הקערה שהוא כלי שני אבל
עירוי מכלי שני כגון רוטב 223חם שהיד סולדת בו של חמץ שבתוך
הקערה שנשפך על דבר היתר בפסח אין להחמיר בו 224ודי לו
בהדחה אף על פי שאין כאן נותן טעם לפגם ואין צריך לומר שחום
כלי שלישי ורביעי אינו אוסר בפסח אף שהיד סולדת בו.
ומכל מקום אין להקל בזה אלא אם כן יש הפסד מרובה או מניעת
שמחת יום טוב כיון שיש מחמירין 225אף בשאר איסורים בכל
חום שהיד סולדת בו אף שהוא כלי שלישי ורביעי שאף שאין לו
כח לבשל מכל מקום יש לו כח להבליע ולהפליט אם כן על כל
פנים בחמץ בפסח יש לנהוג כמותם 226שהרי יש מחמירין בחמץ
בפסח אפילו בצונן כמו שיתבאר בסי' תס"ז:227
לה סלים שמולחים בהם בשר כל השנה במלח שלא נבדק מחמץ
)בין סלים מנוקבים שמולחין בהן בשר לקדירה להכשירו מדמו228
ובין סלים שאינן מנוקבין שמולחין בהם הבשר לאחר
שהכשירוהו מדמו( אם רוצה למלוח בהן בשר לפסח טוב להחמיר
ולהגעילן 229על ידי עירוי מכלי ראשון 230להפליט מהם טעם פירור
חמץ משהו שבין המלח שנבלע בהן על ידי מליחת הבשר בתוכם
כל השנה שטעם משהו זה הבלוע בתוך גוף הסל אינו מתבטל
 223ולענין גוש ,ראה לעיל סי' רנג קו"א סוף ס"ק יא ,וש"נ.
 224מ"א סי' תמז סוף ס"ק ט.
 225פר"ח יו"ד סי' סח ס"ק יח ד"ה הנה הר"ן .וראה הערות לשו"ע אדה"ז.
יגדיל תורה )נ.י (.ה ע' עו .פסקי אדה"ז ע' .28
 226מ"א ס"ק ג )לענין כלי שני(.
 227סעיף כט.
 228ראה שו"ע יו"ד סי' סט סי"ז ,וש"ך וט"ז שם ,אם אומרים לגבי הדם עצמו
מישרק שריק ולא בלע ,משא"כ הכא בחמץ.
 229ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(90הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה ,בשם
הרוקח )מעשה רוקח סי' ז( .טור ודעה הא' בשו"ע ס"י )שצריך הגעלה( .רמ"א
ס"י )שטוב להגעילן( .וראה לעיל סי' תמז סנ"ו שיש מי שאומר שהמלח יש
לו כח להפליט מכלי.
 230פר"ח ס"י.
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בתוכם בס' 231מטעם שנתבאר ביורה דעה סימן צ"ט.232
ומכל מקום אם לא הגעילן כלל ומלח בהן בשר בפסח מותר
לאכול בשר זה בפסח 233אפילו אם ידוע לו שנבלע בהן חמץ הרבה
פעמים ע"י מליחה או על ידי חמי האור אף על פי כן מותר לאכול
בשר זה בפסח שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך כלים כמו
שנתבאר בסי' תמ"ז 234עיין שם כל פרטי דין זה:
לו מחבת שמטגנין בה עיסת חמץ כל השנה בשמן או בשומן יש
אומרים 235שצריכה ליבון גמור כדינו להשתמש בה בפסח לפי
שלפעמים נשרף ונכלה השמן או השומן שתחת כל העיסה או
שתחת מקצתה ונבלע בה טעם העיסה במחבת על ידי האור בלבד
שלא על ידי משקה 236וטעם זה אינו נפלט ממנה על ידי הגעלה
אלא על ידי ליבון דכבולעו כך פולטו.237
ויש חולקין 238על זה ואומרים שאם באנו לחוש לזה אם כן כל
קדירות של מתכות שמבשל בהן חמץ כל השנה לא תועיל להן
הגעלה כי לפעמים מקדיח הרוטב ונחסר הרבה עד שהתבשיל
נשרף ונדבק לדופני הכלי והטעם שאין אנו חוששים לזה לפי
שאע"פ שהתבשיל נשרף ונדבק לדופני הכלי מכל מקום לחלוחית
 231ב"ח ס"י ד"ה סלים .מ"א ס"ק כ וס"ק נא .וראה גם לקמן סע"ו .העו"ב
תמו ע' .44
 232סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם סוף ס"א וס"ד .ט"ז שם
ס"ק ב וס"ק ד .ש"ך שם ס"ק ו .רמ"א סי' צב ס"ו .ש"ך שם ס"ק כז.
 233מ"א ס"ק כ .ח"י ס"ק לז .וראה לקמן סע"ו ,שבזה לא נאסר הבשר בדיעבד
אפילו בחמין )בצלי( ,כי אין מחזיקין איסור מספק.
 234סעיף כו ואילך .משא"כ למלוח לכתחלה ,ראה לעיל שם סנ"ו.
 235ראבי"ה סי' תסד )ע'  (87בשם אביו רבנו יואל .רשב"א בתורת הבית בית ד
שער ד )לה ,א( ,ובשו"ת ח"א סי' תקב .רמ"א בשם יש מחמירין.
 236תורת הבית שם .רא"ש פ"ב סוס"י ז בדעתם.
 237כדלעיל סי"ג.
 238ראבי"ה שם )בדעת עצמו( .רא"ש שם .טור ושו"ע סי"א .ולענין ברכת
המוציא ראה לעיל סי' קסח סט"ו .סדר ברכת הנהנין פ"ב הי"ב.
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משקה יש בתוכו ובפנימיותו ולא נתייבש אלא צד החיצון שאצל
דופן הקדירה וגם שם יש קצת לחלוחית משקה אלא שהוא יבש
ואין הקדירה נקראת בשביל כך תשמישה על ידי האור להצריכה
ליבון והוא הדין והוא הטעם למחבת שמטגנין בה.239
אבל מחבת שאפו בה עיסה אף על פי שמשח את המחבת בשמן
או בשומן תחת העיסה כדי שלא תשרף אין זה נקרא טיגון אלא
אפייה כיון שאין העיסה רוחשת בשמן או בשומן 240והרי נבלע בה
החמץ על ידי האור בלבד וצריכה ליבון גמור כדינו וכן הדין
באגנות שאופין בהן עוגות:241
לז ולענין הלכה במחבת הבלוע משאר איסורין יש להחמיר
לכתחילה כסברא הראשונה אבל מחבת הבלוע מחמץ יש להקל242
כסברא האחרונה 243שהרי יש אומרים שכל הכלים אפילו
תשמישן על ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסח.244
ואם המחבת היא ארוכה ואי אפשר להכניסה כולה כאחת בתוך
כלי ראשון יכניס חציה והופכה ומכניס חציה האחרת 245ואם היא
ארוכה ביותר שאף אם יכניסנה חצאין ישאר באמצעיתה מקום
שלא נגעל ילבן אותו מקום באור 246או ישים עליו גחלים עד שאם
יגע אדם בצד החיצון כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בו 247וכן
 239רא"ש שם .ט"ז ס"ק טז.
 240פר"ח סוף סי"א .וראה לעיל סי"ג ,במוסגר.
 241מ"א ס"ק כא .וכדלקמן סמ"ב.
 242שו"ע יו"ד סי' קכא ס"ד .ט"ז שם ס"ק ג .ש"ך שם ס"ק ח.
 243טור ושו"ע סי"א )להתיר בהגעלה( .עי' בח"י ס"ק לט )שכן נוהגים( ,ס"ק
יד ,ס"ק כב וס"ק לח )שבמקום שיש עוד צד להקל מצרפים סברא זו(.
וכדלעיל סי"ג וש"נ.
 244ח"י שם .ט"ז שם.
 245תורת הבית הקצר בית ד שער ד )לה ,א( .טור ושו"ע שם.
 246טור ושו"ע שם.
 247ס' התרומה סי' קסא ,בשם ר"י .תוס' ע"ז לג ,ב ד"ה קינסא ,בשם רבנו
משה מקוצי ,בסמ"]ג[ ל"ת קמח )נה ,א( .שו"ת הרא"ש כלל יט ס"ז .טור
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יעשה בשאר כל הכלים שהן ארוכין ביותר:
לח כל כלי שיש בו טלאי )אם הטלאי הוא בצד פנימי של הכלי(248
אינו נכשר בהגעלה עד שיסיר את הטלאי קודם ההגעלה לפי
שהבלוע שבעובי הכותל תחת הטלאי אינו נפלט לגמרי מן הכלי
על ידי הגעלה 249שהטלאי מעכב על הרותחים שבתוך הכלי ואין
בהם כח להפליט הבלוע שמעבר לטלאי )ואפילו אם מכניס כל
הכלי לתוך רותחין ונמצא שהרותחין מגיעין גם בצד החיצון של
הכלי שאין שם טלאי אף על פי כן אין בהן כח להפליט הבלוע
משם 250לפי שכבולעו כך פולטו והאיסור נבלע בצד הכלי מצד
הפנימי שלו ששם הוא דרך תשמישו וצריך להפליט האיסור גם
כן מצד הפנימי 251של הכלי על ידי הרותחין שבתוך הכלי וכיון
שיש שם טלאי אין כח ברותחין שבתוך הכלי להפליט כל האיסור
שמעבר לטלאי( בפעם אחת אלא נפלט הוא מעט מעט ועל ידי
הגעלה זו נפלט מעט וכשישתמשו בו בפסח יהיה חוזר ונפלט
מעט 252ולפיכך אין לו תקנה אלא שילבן מקום הטלאי ליבון גמור

ושו"ע יו"ד סי' קלה סי"ד .תשובות הרא"ם ח"א סי' מג .מרדכי סוף ע"ז
רמז תתס .הובא בב"י ד"ה והליבון .מ"א ס"ק כז .פר"ח ס"ד וסוף ס"ה.
וראה גם לעיל ס"י וש"נ.
 248חמד משה סט"ו .וראה גם לקמן בסוף הסעיף לדעה הב' )שהחשש הוא שמא
נשאר משהו ממשות תחת הטלאי( .וכ"ה לעיל סי"ז )לענין חלודה(.
 249רא"ש פ"ב סי' ז .ובשו"ת כלל יד ס"א .טור ושו"ע סי"ג )ולדעה הא' מודה
לטעם זה גם הרשב"א בשו"ת ח"א סי' שעא ,כשקדמה הבליעה לטלאי(.
 250כקושית הפר"ח סי"ג.
 251כדלקמן סי' תנב ס"ב ,וכדלעיל ס"ח )לענין ליבון(.
 252רא"ש שם .עולת שבת סי"ג.
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כדינו 253שהאש שורף את כל הבלוע 254אף שמעבר לטלאי שבתוך
הכלי ואם הוא כלי של עץ 255אין לו תקנה עד שיסיר הטלאי קודם
ההגעלה.
במה דברים אמורים כשקדמה בליעת האיסור בכלי להטלאי256
דהיינו שקודם ששמו הטלאי בכלי כבר נשתמש ונבלע איסור בכלי
במקום הטלאי ואותו בלוע כשמשימין עליו טלאי אינו נפלט
לגמרי מן הכלי על ידי הגעלה 257אבל אם קדם הטלאי לבליעת
האיסור בכלי דהיינו ששמו הטלאי בכלי כשהיה הכלי חדש שלא
נבלע בו איסור עדיין או אפילו נבלע בו איסור אלא שהגעילו
והכשירו קודם ששמו בו את הטלאי 258ואחר כך חזר ונשתמש בו
איסור וכן אפילו אם לא הגעילו עד לאחר שימת הטלאי אלא
שבשעה שהגעילו ליבן את מקום הטלאי כדינו ואח"כ חזר
ונשתמש ונבלע בו איסור כל זה נקרא קדם הטלאי לבליעת
האיסור בכלי 259והרי הוא נכשר על ידי הגעלה ואף הבלוע שתחת
הטלאי נפלט על ידי הגעלה זו כיון שהוא נבלע שם כשהיה הטלאי
כבר שם מודבק בכלי הרי הוא נפלט גם כן כשהטלאי מודבק בכלי
דכבולעו כך פולטו ומכל מקום אם אין הטלאי מודבק לכלי יפה
אלא יש שם קצת סדק וגומא בענין שיש לחוש שמא נכנס שם
 253ב"ח סי"ב ד"ה מחבת )בקדמה בליעת איסור לטלאי אין להתיר בהנחת
גחלים ,אבל בליבון המחבת כולה שרי אפילו קדם האיסור לטלאי ,כי האש
שורף כל דבר ומה שנשאר בו עתה לא יפלוט לעולם( .מ"א ס"ק כז )וכ"כ
הב"ח דבקדמה בליעה לטלאי לא מהני גחלים אלא צריך ללבן כל הכלי(.
ואף שנתבאר לעיל )סעיף ח( שגם בליבון גמור אינו מועיל כמלבנו מבחוץ ,מכל
מקום כאן שמלבנו מבפנים סגי אפילו מעבר לטלאי )וראה לעיל הערה .(60
 254בדק הבית בית ד שער ד )לז ,ב( ד"ה עוד כתב וכלי חרס .איסור והיתר
הארוך כלל נח אות יט.
 255ראה שו"ת הרשב"א שם .שו"ע שם.
 256ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(87מרדכי רמז תקעח .טור ושו"ע שם.
 257רא"ש שם .שו"ע ]אוצ"ל :עולת שבת[ שם.
 258מ"א ס"ק כו.
 259ח"י ס"ק מב .עולת שבת סוף סי"ג .וראה פרישה ס"ק ג.
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תחת הטלאי קצת משהו מממשות האיסור 260צריך להניח גחלים
בוערות על הטלאי) 261וישהה אותם עד שאם יגע אדם בצד החיצון
כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בו או עד שאם יניח שם קש או
חוט יהיו נשרפין 262לפי המנהג שנתבאר למעלה (263כדי שישרוף
ממשות האיסור שתחתיו אם ישנו שם או ירחיב הסדק הרבה
כ"כ עד שיוכל לנקר בתוכו יפה ולהוציא כל מה שבתוכו.264
ויש אומרים 265שאפילו אם קדמה בליעת איסור להטלאי הרי
הוא נכשר בהגעלה שההגעלה מפלטת אף הבלוע שמעבר
לטלאי 266אלא שאם קדם תשמיש האיסור בכלי להטלאי והטלאי
הוא במקום שמשתמשין בו בקבע דהיינו מצד הפנימי של הכלי267
אנו חוששין שמא נשאר משהו ממשות החמץ בכלי תחת הטלאי
ולפיכך אף אם הוא מודבק יפה להכלי צריך להניח גחלים על
הטלאי כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו או יגביהנו מעט
בענין שיוכל לנקר תחתיו יפה 268אבל אם קדם הטלאי לבליעת
האיסור בכלי אין צריך להניח עליו גחלים אלא אם כן אינו

 260ט"ז ס"ק יח .ח"י סוף ס"ק מב )אף לדעה הב' ,וכדלקמן בסוף הסעיף(.
 261שו"ת הרשב"א שם ,לפירוש הב"ח והמ"א שם )דמיירי בקדם הטלאי
לבליעה(.
 262מ"א שם ,בדעת הרשב"א שם )שסגי בליבון קל ,וא"כ תלוי בב' אופני ליבון
קל ,כנהוג במקום שיש סדק או חלודה(.
 263סט"ז וסי"ט.
 264רשב"א שם .שו"ע שם.
 265רשב"א שם ,לפירוש הב"י בשו"ע ,ופר"ח סוף סי"ג ,וח"י ס"ק מב )דאיירי
בקדמה בליעה לטלאי(.
 266שהרשב"א )דקיי"ל כוותיה( לא ס"ל הטעם שהובא בתחלת הסעיף
מהרא"ש וטור ושו"ע ,בקדמה בליעה לטלאי לא נאסר )אלא מטעם ממשות
האיסור ,שבזה סגי בליבון קל בגחלים(.
 267ראה גם בתחלת הסעיף ,לדעה הא' )שהבלוע שתחת הטלאי אינו נפלט
לגמרי(.
 268רשב"א שם .שו"ע שם.
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מודבק יפה להכלי.269
ולענין פסק הלכה יש להקל כסברא האחרונה 270ומכל מקום
במקום שאפשר טוב לחוש לסברא הראשונה:271
לט וכל זה בטלאי שהוא כעין טס ומודבק לכלי על ידי מסמרים
כמו שהוא דרך להמצא ביורות ובאלפסין אבל טלאי שלא נדבק
בכלי על ידי מסמרים אלא על ידי האש כמו שהוא דרך לעשות
בכלי בדיל שנקבו שמטיפין עליהם בדיל שניתך באש הרי הם
נכשרים בהגעלה ואין צריך להניח גחלים על הטלאי אף אם
קדמה בליעת האיסור בכלי לפי שעל ידי חום הבדיל נשרף כל
ממשות האיסור שתחתיו אם ישנו שם 272וגם הבלוע שמעבר
לטלאי 273נפלט בהגעלה 274ואין הטלאי מעכב כלל כיון שאינו
מודבק לכלי על ידי מסמרים אלא על ידי חום האש הרי נעשה
הכל גוף אחד 275וכלי אחד ממש.
ואין צריך לומר אם בעת שימת הטלאי ליבן את מקום הטלאי
באור כמו שהוא דרך לעשות בכלי ברזל שניקבו שמשימין חתיכת
ברזל על הנקב ועל ידי האש מתחברת חתיכה זו לגוף הכלי ונעשה
הכל גוף אחד שאז אין צריך להגעיל כלל את המקום שנתלבן
באור 276אם לא נשתמש בו איסור אחר כך:
מ רושם שהאומנים עושים בתוך הכלי להכיר מעשה ידיהם הרי
הוא נכשר בהגעלה מאחר שנעשה כשהכלי היה חדש הרי קדם
 269ט"ז וח"י שם )אף לדעה הב' שלפנינו(.
 270שגם בקדמה בליעה לטלאי סגי בליבון קל.
 271שאז צריך ליבון גמור.
 272ט"ז ס"ק יח .ח"י ס"ק מא.
 273שלא נשרף מחום התכת הבדיל.
 274שלאחר התכת הבדיל.
 275ח"י שם.
 276כדלקמן סעיף ע.
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הוא לבליעת האיסור בכלי 277וכבולעו כך פולטו 278ובלבד שינקר
אותו היטיב 279או יניח עליו גחלים:280
מא כיסוי של ברזל שמכסים בו הקדירה כל השנה צריך הגעלה281
בכלי ראשון 282דכיון שהוא מזיע מחום התבשיל שבקדירה 283הרי
נבלע בו החמץ על ידי חום כלי ראשון וכבולעו כך פולטו.
ואם לא הגעילו ושכח ושמו בפסח על הקדירה שיש בה תבשיל
רותח אם נזכר מיד והסירו מן הקדירה וראה שהוא יבש עדיין
שלא התחיל להזיע מחום התבשיל שבקדירה הרי התבשיל מותר
אפילו באכילה אם לא נגע בו הכיסוי וגם הקדירה מותרת אע"פ
שנגע בה הכיסוי שאין איסור יוצא מכלי לכלי בלא רוטב 284כמו
שנתבאר ביורה דעה סי' ק"ה 285אבל אם שהה הכיסוי מעט על
הקדירה בענין שיש לחוש שמא כבר התחיל צד הפנימי של הכיסוי
להזיע 286עד שהיד סולדת בו 287בזיעה זו וחזר ונתייבש מחמת
חום ואין צריך לומר אם כשמסיר הכיסוי מהקדירה רואה בו
קצת לחלוחית שהיד סולדת בו שהזיע מחום התבשיל

 277הגהת איסור והיתר כלל נח דין סח .רמ"א סי"ג.
 278לבוש סי"ג.
 279רמ"א שם ,וכדלעיל סל"ח.
 280מ"א ס"ק כח .ח"י ס"ק מג.
 281מחזור ויטרי הל' פסח )ע'  .(256רוקח סי' רנד .טור ושו"ע סי"ד.
 282מחזור ויטרי שם .רוקח שם .פר"ח סי"ד .וראה גם לעיל סכ"ו.
 283טור ושו"ע שם.
 284עולת שבת סי"ד .אליה זוטא ס"ק טז.
 285סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה ש"ך שם ס"ק כב .רמ"א סי' צב
ס"ח .ט"ז שם ס"ק כט ,וסי' צז ס"ק ג .וראה גם לקמן סס"ז .פסקי אדה"ז
ע'  .126ולענין מכלי למאכל ראה לקמן סנ"ו וש"נ.
 286איסור והיתר כלל לא דין יט .דרכי משה יו"ד סי' צג ס"ק ב.
 287רמ"א יו"ד סי' צב ס"ח .ש"ך יו"ד סי' צג ס"ק ה.
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שבקדירה 288הרי התבשיל והקדירה אסורין) 289אם הכיסוי הוא
בן יומו או אפילו אינו בן יומו לפי מנהג מדינות אלו 290שאוסרין
נותן טעם לפגם בפסח או לפי מנהג קצת מקומות שמחמירים
בכיסוי קדירה אפילו בשאר איסורין ואוסרין אף שאינו בן יומו
כמו שנתבאר ביורה דעה סי' צ"ג 291עיין שם( לפי שההבל העולה
מהתבשיל להכיסוי הוא מחבר את זיעת הכיסוי עם התבשיל
ונעשה כאלו נתערבה הזיעה בתבשיל 292וזיעה זו יש בה טעם חמץ
שהוא נפלט מן הכיסוי כשהוא מזיע:
מב כיסוי של ברזל שמשימין על חררה כשנאפת על הכירה צריך
ללבנו 293ליבון גמור כדינו לפי שברוב הפעמים הוא נוגע בגוף
החררה שתחתיו 294ובולע ממנה טעם החמץ שלא על ידי משקה
אלא על ידי חום האש בלבד:295
מג כל הכלים 296אפילו של חרס 297שנשתמש בהן חמץ כל השנה
בצונן מותר להשתמש מצה בפסח אפילו בחמין 298דכיון שלא
נשתמשו בהם אלא בצונן לא בלעו כלום 299ודי להם בהדחה

 288איסור והיתר שם .רמ"א יו"ד סי' צג ס"א .וראה פסקי אדה"ז ע' .138
 289טור ושו"ע סי"ד.
 290דלעיל סי' תמז ס"ח .ח"י ס"ק מה.
 291סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"א .פסקי אדה"ז ע'
.136
 292רמב"ם בפירוש המשניות ספ"ה דמכשירין .טור ושו"ע סי"ד.
 293טור ושו"ע סט"ו.
 294טור ומ"א ס"ק ל.
 295כדלעיל סי"ג.
 296גמרא מימרא דשמואל דף ]ל[ ,ע"ב .טור ושו"ע סכ"ב.
 297טור ושו"ע שם.
 298רא"ש פ"ב סי' ט .טור ושו"ע שם.
 299רא"ש שם .לבוש סכ"ב.
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להעביר מה שדבוק בעין לדופני הכלי 300חוץ מבית שאור 301דהיינו
כלי שהאשה שורה )ומנחת( בו את השאור ליתנו בעיסה ופעמים
שהשאור שוהה הרבה באותו כלי 302ומחמת חריפותו נבלע טעמו
באותו כלי אפילו בצונן 303ולפיכך אסור להשתמש בו מצה בחמין.
אבל בצונן מותר כגון ליתן בתוכה מצה אפויה 304צוננת 305או שאר
דבר צונן אפילו לח דרך עראי ומקרה) 306אבל אין להשתמש בו
בקביעות 307כי אם לכביסה ולרחיצה כמו שנתבאר בסימן ת"נ(308
שהצונן אפילו הוא לח אינו מפליט מה שבלוע בתוך הכלי אלא
אם כן שוהה בתוכו מעת לעת כמו שנתבאר 309אבל אסור ללוש
בתוכו מצה 310אף על פי שתשמיש בצונן הוא מכל מקום ריח
החמץ הבלוע בכלי גורם למהר חימוץ העיסה הנילושה בתוכו311
קודם הגעלה.
אבל לאחר הגעלה מותר להשתמש בו אפילו בחמין 312שההגעלה
מפלטת כל טעם וריח החמץ הבלוע בכלי אלא אם כן הוא של חרס
 300עולת שבת ס"ק כ .וראה לעיל ס"ב.
 301שמואל שם .טור ושו"ע שם.
 302רש"י שם ד"ה בית שאור )שוהה שם בלילה( .וראה לקמן סע"ג )גבי יי"ש
בכלי זכוכית( :מעת לעת.
 303עולת שבת שם.
 304רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 305עולת שבת שם.
 306כדלעיל סי' תנ סי"ג וש"נ.
 307כדלעיל ס"ב וש"נ.
 308סעיף יג )דהיינו כלי המיוחד לכביסה(.
 309סי' תמז סכ"ז .וראה שם סל"א .מ"מ וציונים.
 310רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 311עולת שבת שם ,בשם רבנו אליהו מזרחי בביאורו לסמ"ג ל"ת עח ד"ה וכן
עריבות .פר"ח סכ"ב.
 312רא"ש שם ,בשם ר"י ,וערוך ערך בית שאור ,ורוקח סי' רנז בשם אביו ועוד.
ודעה הב' לקמן סמ"ד.
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שאין הגעלה מועלת לו 313להשתמש בו בחמין או ללוש בתוכו.
ועכשיו בדורות האחרונים נהגו כל ישראל שלא להשתמש כלל
בפסח בכלי חרס כי אם בחדשים 314אבל כלי חרס הישנים אפילו
לא נשתמש בהן חמץ מעולם כי אם בצונן 315אין משתמשין בהם
בפסח אפילו בצונן:316
מד ובית חרוסת 317דהיינו כלי שנותנין בו חומץ ושאר דבר שיש
בו קיוהא וחריפות ורגילין ליתן בתוכה קמח והוא מתחמץ מחמת
הקיוהא ועשוי לטבל בו בשר 318ומחמת חריפות החרוסת )פירוש
כל דבר קיוהא נקרא חרוסת (319נבלע גם טעם החמץ בתוך הכלי
ולפיכך דינו כדין בית שאור שאין משתמשין בו בחמין ולא לשין
בתוכו אלא לאחר הגעלה אם אינו כלי חרס.320
ויש אומרים 321שאין הגעלה מועלת כלום לבית שאור ובית
חרוסת הואיל וחימוצן קשה שנבלע בהן על ידי חריפות החרוסת
או השאור לפיכך אין לו תקנה והעיקר כסברא הראשונה322
שהבליעה שמחמת החריפות אינה גדולה וחזקה מהבלוע שמחמת
חמי האור שהיא נפלטת על ידי הגעלה ברותחין וכל שכן הבליעה
בצונן 323שמחמת החריפות ומכל מקום המנהג במדינות אלו
 313גמרא שם .טור ושו"ע שם .וכדלעיל ס"ו .וראה לקמן סס"א ,שגם כשנבלע
האיסור ע"י צונן חריף אין הגעלה מועילה לכלי חרס לדברי הכל ,וש"נ.
 314רי"ף פ"ב )ט ,א( .רא"ש פ"ב סי' ט .שו"ע שם .וכ"ה לעיל ס"ב .סי' תנ סי"ג.
 315ב"ח סוף סי"ז ד"ה ומ"ש אבל אם .מ"א.
 316מ"א ס"ק מג .ח"י ס"ק סב.
 317רב אשי בגמרא שם ל ,ב .טור ושו"ע סכ"ב.
 318רש"י שם ד"ה בית חרוסת .מ"א ס"ק מא.
 319רש"י שם.
 320כדלעיל סמ"ג וש"נ.
 321רש"י לאחר חזרתו ,וגדולי שפיר"א ,הובאו ברא"ש פ"ב סי' ט.
 322טור ושו"ע שם.
 323רא"ש שם בשם ר"י.
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להחמיר כסברא האחרונה 324במקום שאפשר כגון שהוא כלי של
ברזל או נחושת וכיוצא בהם שאפשר 325ללבנו באור מחמירין
ללבנו ליבון קל דהיינו שיהא קש או חוט נשרף עליו מבחוץ 326אבל
כלי חרוסת של בדיל או של עץ שאי אפשר ללבנו די לו בהגעלה
בכלי ראשון אבל בית שאור דינו כשאר כל כלי הלישה 327שנוהגין
להחמיר שלא להשתמש בהם בפסח אפילו על ידי הגעלה כמו
שיתבאר:328
מה מדוכה שרגילין לדוך בתוכה שומים ושאר דברים חריפים329
עם פירורי לחם חמץ 330הרי דינו כבית חרוסת ואם הוא של בדיל
או של עץ די להם בהגעלה 331בכלי ראשון אלא שאם היא של עץ
יש לקלפה בכלי אומנות להחליקה קודם הגעלה לפי שמצויין בה
גומות ובקעים 332ואם היא גדולה מאד שאינו יכול להכניסה לתוך
כלי ראשון להגעילה ימלאנה מים רותחין ויכניס בתוכה אבן
מלובן עד שיגברו המים וירתיחו ויעלו ויכסו על כל שפתה דכיון
שהרתיחו המים מחמת האבן המלובן שבתוכם הרי חומן גדול
כחום כלי ראשון) 333אבל שאר כל הכלים הגדולים שאינן של עץ
 324רמ"א סט"ז .ט"ז ס"ק כז .מ"א ס"ק לג וס"ק מב.
 325ט"ז שם.
 326רמ"א שם .וכדלעיל סט"ז )שכן נהגו במקום שיש חלודה וכיו"ב( ,וש"נ.
וראה לעיל ס"י )שבמקום שאפשר להכשירו בהגעלה ,סגי בליבון קל שתהיה
היד סולדת בצד החיצון( ,וש"נ.
 327ח"י ס"ק נט.
 328סעיף מח.
 329ראה לעיל סי' תמז סנ"ה ,שע"י חריפותם ודוחק הדיכה מפליטים
ומבליעים בכלי.
 330טור .ט"ז ס"ק יט .מ"א ס"ק לא.
 331טור ושו"ע סט"ז.
 332הגהות מיימוניות )קושטא( פ"ה הכ"א ,בשם סמ"ק )סי' רכב ,ע' רכז,
בהג"ה( ,בשם רבנו טוביה בשם ר"ת )בתוס' רבנו פרץ ל ,ב ד"ה ובית חרוסת(.
רמ"א סט"ז .וכדלעיל סי"ט ,שאין הגעלה מועלת לגומות ונקבים.
 333רבנו ירוחם נתיב ה ח"ב )מ ,ב( .ב"י .שו"ע שם .וכדלעיל סכ"ז.
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ובדיל טוב שירתיח מים בהן עצמן ויעשה כמו שיתבאר בסוף סי'
תנ"ב 334ואל יערה לתוכו רותחין מכלי ראשון אחר ואבן מלובן
לפי שיש אומרים 335שהאבן המלובן אין לו כח לחמם המים חום
גדול כחום כלי ראשון ולפיכך אין זו הגעלה חשובה כהגעלת כלי
ראשון( ואם היא של ברזל נוהגין ללבנה ליבון קל:336
מו אבל מדוכות שלנו שלעולם אין דכין בהם פירורי לחם ולא
שאר חמץ 337אפילו היא של ברזל ונחושת אין צריך ללבנה כלל
ואף להגעילה אין צריך מעיקר הדין אלא שלפי שיש לחוש שמא
נפל לתוכה פירור חמץ פעם אחת ואחר כך דכו בה תבלין חריפים
ונידך גם הפירור חמץ עמהם ומחמת חריפותם נבלע גם הוא
עמהם בתוך המדוכה 338לפיכך טוב להחמיר ולהגעילה 339בתוך
כלי ראשון.
ואם דכו בה תבלין בפסח בלא הגעלה ונתנם בתבשיל מותר לאכול
התבשיל בפסח עם התבלין שבתוכה דכיון שבמדוכות שלנו אין
בהן אלא חשש שמא נפל לתוכה פירור חמץ ובשביל חשש זה אין
לאסור בדיעבד 340שמעיקר הדין אין לחוש כלל לזה שאין מחזיקין
איסור מספק 341כמבואר ביורה דעה סי' ל"ט) 342ומ"מ אם עדיין לא
נתנם בתבשיל טוב שלא יתנם בתבשיל עד לאחר הפסח 343דכיון
 334בשו"ע שם ס"ו ,ולקמן שם סוף סעיף א.
 335ב"ח רס"י תנב .הובא במ"א ס"ק יח .פר"ח סט"ז .וכדלעיל שם.
 336רמ"א שם .וכדלעיל סמ"ד.
 337כדלעיל סי' תמז סנ"ה.
 338ואינו מתבטל בתוכה בס' ,כדלעיל סל"ה.
 339ב"ח סי"ד ד"ה מדוכה .מ"א ס"ק לא.
 340מסקנת מ"א שם .ח"י ס"ק מח .וראה גם לקמן סע"ו.
341פר"ח ס"י ,עפ"י חולין נו ,ב .וראה גם לעיל סי' תכט סי"ט וש"נ.
 342סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם סעיף א )חוץ מריאה(.
וראה מ"מ וציונים.
 343משמעות המ"א שם.

הלכות הגעלה וליבון

59

שאפשר להצניעם עד לאחר הפסח הרי זה לכתחלה 344אבל אם
קודם הפסח דכו בה תבלין בלא הגעלה מותר לאכלם בפסח
מטעם שנתבאר בסי' תמ"ז 345ע"ש(:
מז עריבה שלשין בה 346ומשהין בה העיסה עד שתחמיץ 347הרי
היא כבית שאור שבולע אפילו בצונן ולפיכך אין לשין בה מצה עד
שיגעילנה בכלי ראשון וכן הדף שעורכין עליו החמץ כל השנה348
בתדירות דינו כבית שאור ואין עורכין עליו מצה עד שיגעילנו
בכלי ראשון )אבל השולחנות שאין עורכין עליהם חמץ בתדירות
אלא לפרקים אין דינם כבית שאור 349כמו שיתבאר.(350
ואפילו אם רוצה לקלפו בכלי אומנות אין מועיל לו ולא לשאר כלי
עץ הצריך הגעלה 351לפי שההגעלה מפלטת ממנו כל הגיעול הבלוע
בכל עביו מעבר לעבר משא"כ קילוף בכלי אומנות:352
מח ובמדינות אלו נוהגין שלא ללוש ולערוך בדפים ועריבות של
כל השנה אפילו ע"י הגעלה 353לפי 354שחוששים לדברי
האומרים 355שאין הגעלה מועלת לבית שאור ועוד שמן הסתם אי

 344ראה ח"י ס"ק לב.
 345סעיף נה.
 346גמרא מימרא דרבא שם ל ,ב .רש"י שם ד"ה אגני .טור ושו"ע סי"ז.
 347גמרא שם .רמב"ם פ"ה הכ"א .לבוש סי"ז.
 348טור ושו"ע שם.
 349רבנו ירוחם נתיב ה ח"ב )מ ,ג( בשם הרשב"א .הובא בב"י ד"ה והעריבה.
 350ראה לקמן סעיף נח.
 351שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .רמ"א סי"ז.
 352מהר"י ווייל שם .מ"א ס"ק לב.
 353כל בו סי' מח )י ,ב( .רמ"א סי"ז.
 354מ"א ס"ק לג.
 355לעיל סמ"ד )וכאן נוהגין לאסור גם בכלי עץ שאי אפשר ללבנו ,מטעם
דלקמן(.
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בעין356

אפשר לנקרם היטב שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בהן
ואפילו אם רוצה לקלפן ולהחליקן בכלי אומנות ולהגעילן אחר
כך 357אין מועיל להם ולא לשאר כל הכלים ששמשו בעיסה כגון
עצי מגלגלין וכיוצא בהן 358ואין לשנות המנהג )ואם לא קלפן ויש
בהן בקעים וחריצים טוב לטוחם בטיט או למכרם לנכרי קודם
הפסח 359כמו שנתבאר בסימן תמ"ב.(360
ואם משים סדין בעריבה או על הדף לאחר שהגעיל מותר 361להניח
מצות חמות 362על הסדין בין שקלפן בין שלא קלפן לפי שהסדין
מפסיק בין המצות ובין פירורי החמץ שבתוך הגומות ובקעים
אבל מצה צוננת מותר להניח על הסדין דרך עראי ומקרה363
אפילו קודם שהגעילן אבל אין ללוש ולערוך על הסדין 364כיון
שכובד הלישה והעריכה מגיע אל גוף העריבה והדף הרי זה כלש
ועורך על העריבה והדף עצמם שיש כאן איסור מעיקר הדין 365אם
לא הגעילן ואף אם הגעילן אין להקל בדבר לפי המנהג שנתבאר:
מט כל הכלים ששמשו בקמח כל השנה אפילו להגעילן אין צריך

 356כל בו שם .ט"ז ס"ק כ.
 357כדלעיל סמ"ה במדוכה.
 358תרומת הדשן סוס"י קל .לבוש סי"ז .ח"י ס"ק נ.
 359מ"א ס"ק לג.
 360סעיף לא וש"נ .וראה שם שזה קאי על עריבה מנסרים רבים )שאפשר
נשתייר כזית חמץ בכל העריבה( ,משא"כ עצי מגלגלין )שיכול להטמינם
בחדר שאינו רגיל(.
 361סמ"ק סי' רכב )ע' רכז .ולא נזכרה הגעלה( .ב"ח סט"ו ד"ה הדף )לאחר
הגעלה( .מ"א ס"ק לג .וראה אליה זוטא ס"ק יח .לקמן סס"ה .סי' תסא ס"ב
)שצריך קרקע עבה אצבע כדי שלא יצטרכו להכשירו(.
 362סמ"ק שם .מ"א שם.
 363ראה לעיל ס"ב .לקמן סנ"א .מ"מ וציונים.
 364מ"א שם.
 365כדלעיל סמ"ג.
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מעיקר הדין 366כדין כלים שנשתמש בהם חמץ בצונן שמותר
להשתמש בהם בפסח אפילו בחמין בלא הגעלה 367ואין צריך לומר
שמותר ללוש בהם או להשתמש בהם שאר תשמישי צונן רק
שיזהר להדיחם ולשפשפם במים יפה יפה קודם שישתמש בהם
ואפילו הנפה שריקדו בה קמח של חמץ כל השנה שאף שהיא
כולה מלאה נקבים וחריצים אף על פי כן מותר לרקד בה קמח
בפסח בלא הגעלה 368אלא שצריך לדקדק בה מאוד לנקותה מן
הקמח של חמץ הדבוק ונסרך בנקבי אריגת הנפה והדבוק בעץ
המסבב את האריגה וידיח וישפשף אותם במים יפה יפה 369והוא
הדין לשאר כל כלי הקמח וכלי הלישה שהשפשוף בהם עיקר
גדול:370
נ וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו במדינות אלו שלא
להשתמש 371בכלי עץ 372שהיה בו קמח תמיד 373אפילו על ידי
הדחה ושפשוף 374והגעלה 375שחוששין שמא נשאר משהו קמח
דבוק בכלי.
אבל אם קודם הפסח החזיק בו מים איזה זמן נוהגין להשתמש
בו על ידי הגעלה שהמים ששהו בתוכו הדיחו והעבירו כל החמץ
הדבוק בו וכן כלי עץ שהיה בו משקה העשוי ממי סובין )שקורין
בארש"ט במדינות רוסי"א( אין משתמשין בו אפילו על ידי הדחה
 366ב"י ד"ה כתב הכל בו .אליה רבא ס"ק לו.
 367כדלעיל סמ"ג.
 368ב"י שם.
 369כל בו סי' מח )י ,ב( .שו"ע סי"ח.
 370כל בו שם .שו"ע שם.
 371מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כה( .רמ"א סי"ח.
 372ח"י ס"ק נ.
 373שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג .ט"ז ס"ק כ .ח"י שם .וראה לעיל סי' תמב
סל"א ,שגם בזה טוב ליתנם לנכרי במתנה.
 374ראה לעיל סי' תמז סל"ד.
 375ח"י ס"ק נ.
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ושפשוף והגעלה אלא אם כן החזיקו בו מים איזה זמן.376
אבל אם הוא כלי נחושת או בדיל או שאר מיני מתכות נוהגין
להשתמש בהם על ידי הגעלה אף שלא החזיקו בו מים לפי שהוא
יכול להעביר החמץ מהם על ידי הדחה ושפשוף:377
נא וכן נוהגין שלא להשתמש בסלים ארוגים שהיה מונח בהם
פת 378או שאר חמץ ודאי )אבל אם נשתמש בהם דבר שאין בו אלא
חשש חמץ כגון שמלח בהם בשר במלח שלא נבדק מחמץ מועלת
להם הגעלה כמו שנתבאר למעלה (379אפילו נשרו במים ימים
רבים לפי שחוששין שמא נשאר פירור חמץ בין נקבי האריגה380
ולכך אפילו הגעלה אינה מועלת להם להשתמש בהן בחמין 381או
אפילו בצונן בלא פריסת סדין בתוכם )אבל אם פרס סדין בתוכם
מותר להניח מצה צוננת על הסדין 382קודם הפסח אבל בתוך
הפסח טוב שלא להשתמש בהם כלל אלא ימכרם לנכרי או יטוחם
בטיט קודם הפסח כמו שנתבאר בסי' תמ"ב 383ע"ש(:
נב וכן כל כיוצא בזה משאר כלים הנקובים כגון הכיס של רחיים
או הנפה נוהגין שלא להשתמש בהם אפילו על ידי הדחה ושפשוף
והגעלה.384
ואפילו נפה חדשה שהתחילו לנפות בה קמח לפסח ונפל עליה מים
 376ט"ז שם .ח"י שם.
 377ח"י ס"ק נ .פר"ח סי"ז .וראה לעיל סי' תמב סל"א ,לחלק בין עריבה
מחתיכה אחת לבין עריבה מנסרים רבים.
 378שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג .רמ"א סי"ח ,ובסי' תמב סי"א .מ"א שם ס"ק
יח.
 379סעיף לה.
 380כדלקמן סי' תנג סכ"ג-ה וש"נ.
 381אפילו בפריסת סדין )כפי שמועיל לעיל סמ"ח בעריבה(.
 382כדלעיל סמ"ח )בעריבה קודם שהגעילן ,וכ"ה כאן שאין ההגעלה מועלת(.
 383סעיף לא.
 384רמ"א סי"ח.

הלכות הגעלה וליבון

63

אפילו על מקצתה אין לה תקנה להשתמש בה עוד אפילו על ידי
הגעלה אלא צריך לקנות נפה אחרת חדשה:385
נג ואם עבר וריקד קמח לפסח בנפה של חמץ על ידי הדחה
ושפשוף בלא הגעלה אפילו ריקדו בתוך הפסח הרי זה מותר
אפילו באכילה שבדיעבד מעמידין על עיקר הדין וכן אם הוא שעת
הדחק כגון שאי אפשר למצוא נפה חדשה וגם אי אפשר ללוש בלא
ריקוד הקמח כגון שאין הרחים טוחנות יפה ואם לא ירקדו
הקמח ימצאו בהעיסה חטים שבורות הרי זה כדיעבד ומעמידין
על עיקר הדין ומותר לנפות בנפה ישנה על ידי שפשוף והגעלה:386
נד וכן נוהגין שלא להשתמש במורג חרוץ )שקורין ריב אייזן(
אפילו על ידי הדחה והגעלה 387אלא אם כן ליבנו באור ואפילו
בדיעבד שהגעילו והשתמש בו בתוך הפסח יש לאסור באכילה מה
שנשתמש בו לפי שלפעמים מגררין עליו לחם חמץ ואי אפשר שלא
נשתייר פירור משהו בתוך נקביו וגם התמכא )שקורין קרי"ן(
שגררו עליו כל השנה נחתך בסכין של חמץ והתמכא הוא דבר
חריף עיין סי' תמ"ז 388אבל מה שנשתמש בו קודם הפסח אף אם
נתערב בתוכו פירור חמץ הרי הוא מתבטל בתוכו בס') 389ומותר
לאכלו בערב פסח עד הלילה אבל כשהגיע הלילה הרי הפירור

 385מהרי"ל הל' אפיית מצות )ע' עט( .מ"א ס"ק לד .ח"י ס"ק נא .וראה גם
לקמן סי' תנג סכ"ד )בשקים(.
 386ח"י ס"ק נא )בהגעלה( .וראה לעיל סמ"ט )דסגי אף בלא הגעלה( .שדי חמד
מערכת חמץ ומצה סי' יא אות ד.
 387מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כה( .רמ"א סי"ח.
 388סעיף נט )דין דבר חריף שנחתך בסכין של חמץ( .וראה רמ"א יו"ד סי' צו
ס"ב שתמכא הוא דבר חריף.
 389מ"א ס"ק לה )והיינו שהוא יבש ביבש מין בשאינו מינו(.

הלכות הגעלה וליבון

64

חוזר וניעור ואוסר במשהו 390כמו שיתבאר בסי' תס"]ו[.(391
דין השקים של קמח יתבאר בסי' תנ"ג 392ע"ש:
נה הרחת )שקורין שובי"ל (393שמכניסין בה הלחם לתנור
ומוציאין בה מן התנור אינה נכשרת על ידי הגעלה 394לפי שהיא
בולעת מן החמץ על ידי חום האור בלבד 395בלי שום משקה
ולפיכך צריך ללבנה באור ליבון גמור כדינו כבולעו כך פולטו ואם
היא של עץ אין לה תקנה 396וצריך לקנות חדשה 397ואפילו אם
רוצה לקלוף הישנה בכלי אומנות ולהגעילה אחר כך אין מועיל
כלום.398
אבל אם רוצה להשתמש ברחת של פסח העבר אם ידוע לו שלא
נשתמש בה חמץ כל השנה שהצניע אותה במקום מיוחד ונזהר
לשמרה לפסח הבא אין צריך אפילו להגעילה 399אם בשעה שגמר
להשתמש בה בפסח העבר נזהר לנקרה היטיב שלא יהיה משהו
בצק דבוק בה וגם עכשיו בשעה שרוצה להשתמש בה רואה אותה
שהיא נקייה ומי שרוצה להחמיר על עצמו ולהגעילה לא טוב הוא
עושה מפני הרואים שיראו אותו כשהוא מגעילה ואינן יודעין

 390עיין במנחת יעקב כלל לט ס"ק ג )שאפילו דברים הדקים מאד מקרי יבש(.
וראה גם לעיל סי' תמב קו"א ס"ק טו .והיינו אפילו לדברי האומרים )לקמן
סי' תנג ס"ט( שבקמח בקמח אין אומרים חוזר וניעור.
 391סעיף ט )לענין יבש בלח ,משא"כ כאן(.
 392סכ"ג-ה.
 393ט"ז ס"ק כא.
 394שו"ע סי"ט.
 395מ"א ס"ק לז.
 396הגהות מיימוניות )קושטא( פ"ה הכ"ג )קל ,א(.
 397שו"ע שם.
 398תרומת הדשן סוס"י קל .מ"א שם .ח"י ס"ק נד.
 399ט"ז שם .ח"י שם.
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חמץ400

שהיא של פסח העבר ויאמרו שהגעלה מועלת לרחת של
אלא אם רוצה להחמיר על עצמו יקנה לו חדשה ונכון לעשות כן
למי שאפשר לו כי יש מחמירין 401ומי שאי אפשר לו יגעילנה
בצנעה:
נו אם הוציא מצה חמה מהתנור ברחת של חמץ אפילו הוא תוך
הפסח די בקליפה שיקלוף תחתונית המצה שנגע ברחת 402ואף על
פי שאם נגע ככר של חמץ בככר של מצה חם צריך ליטול מקום
מגעו בעובי כרוחב גודל 403מכל מקום כאן שאין החמץ בעין אלא
בלוע בתוך הרחת די בקליפה 404לפיכך אם לא היתה הרחת נקיה
ומודחת יפה אלא היה בה לכלוך חמץ בעין צריך ליטול בכל
תחתונית המצה בעובי כרוחב גודל ואם הוציא ברחת זו עוד מצות
מן התנור אין צריך ליטול מהן כרוחב גודל אלא די להם בקליפה
לפי שהלכלוך שעל פני הרחת כבר נתקנח במצה הראשונה ואם
יש בלכלוך זה חשש שמנונית כגון שאפו ברחת זו עוגות של חמץ
עם שומן 405הרי מצה הראשונה כולה אסורה אף אם יש בעוביה
הרבה יותר מרוחב גודל מטעם שנתבאר בסימן תמ"ז406
והאחרונים די להם בקליפה.407
 400ט"ז שם.
 401מ"א שם .דרכי משה ס"ק יב ,בשם מהרי"ב.
 402מ"א ס"ק לז.
 403כדלעיל סי' תמז ס"ה.
 404ש"ך סי' קה ס"ק כג ,ובסי' צד ס"ק לג .וכ"ה לקמן סס"ו .סי' תצד סט"ז.
וראה פסקי אדה"ז ע'  .155ולענין מכלי לכלי ,ראה לעיל סמ"א שאינו אוסר
כלל .ולענין ממאכל שבלוע בו איסור למאכל ,ראה לקמן סי' תסא סי"ח ,וסי'
תסז סנ"ב.
 405ראה לעיל סי' תמז ס"ה וס"ט ,וראה פעמי יעקב לג ע' לה.
 406סעיף ו.
 407מ"א בסוף דבריו )אפילו נאפו בה עוגות של חמץ עם שומן( .וכדלקמן סי'
תסז סנ"ב שאין הבלוע מפעפע מחתיכה )מכלי( לחתיכה כשאינו שמן מצד
עצמו )רק כדי קליפה ,כדלעיל בתחלת הסעיף( .וראה לקמן סס"ו .הערות
לשו"ע אדה"ז .פסקי אדה"ז שם .העו"ב תתנב ע' .75
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הן בטילות ברוב408

ואם נתערבו בהרבה מצות אחרות כשרות הרי
אם נתערבו בערב פסח 409או קודם ורוצה לאכלם קודם כניסת
ליל ט"ו )פירוש שרוצה לבשלם קודם שיאכלם שאסור לאכול
בערב פסח מצה שאין מבושלת (410כמו שנתבאר כל זה בסי'
תמ"ז:411
נז מצה שנתחמצה חימוץ גמור והוציאה מן התנור ברחת של פסח
הרי נתחמצה הרחת ואסור להוציא בה עוד מצות אחרות 412ואם
עבר והוציאם צריך לקלפם כמו שנתבאר אבל אם המצה לא
היתה חמוצה חימוץ גמור אלא שמחמירין לאוסרה כגון מצה
נפוחה או שנתכפלה בתנור שיתבאר בסי' תס"א 413אף שלכתחלה
אין להשתמש בה עוד מכל מקום בדיעבד שעבר והוציא בה עוד
מצות מהתנור אין צריך לקלפם 414וכן אם הוא שעת הדחק שאי
אפשר למצוא בקל רחת אחרת חדשה הרי זה כדיעבד ומותר
להוציא בה עוד מצות אחרות לכתחלה:415
נח השולחנות 416שאוכלים עליהם כל השנה 417והתיבות 418שדרך

 408כדלעיל סי' תמז סכ"א ,שרק באיסור מחמת עצמו אין ככר שלם מתבטל.
 409מ"א שם .וכדלעיל שם.
 410כדלקמן סי' תעא ס"ד וס"ח .וראה ח"י ס"ק נד.
 411סעיף כג )שגם בטעם חמץ הבלוע ביבש אמרינן חוזר וניעור בפסח(.
 412הגהות מנהגים הל' ליל הסדר אות פב .של"ה מסכת פסחים נר מצוה ד"ה
כתב הב"י )קמא ,ב( .מ"א ס"ק לז.
 413סעיף טז וסכ"ג .והרחת )מרדה( ראה שם סי"א וסכ"ח.
 414מ"א סוף ס"ק לז .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' סא ,שאף בספק חמץ
אין אוסרים.
 415ח"י ס"ק נד.
 416ראבי"ה סי' תסד .הגהות מיימוניות סוף הלכות חמץ ומצה .טור ושו"ע
ס"כ.
 417פר"ח ס"כ.
 418ראבי"ה והגהות מיימוניות שם .טור ושו"ע שם.
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להצניע בהן אוכלים כל השנה 419נהגו 420כל ישראל להגעילן על ידי
עירוי מכלי ראשון לפי שלפעמים נשפך עליהם מרק מן הקדירה421
וכבולעו כך פולטו וצריך ליזהר בכל משפטי העירוי שנתבאר
למעלה 422ועכשיו נוהגין 423במדינות אלו להגעילן על ידי עירוי עם
אבן מלובן לפי שלפעמים מניחים עליהם פשטיד"א חמה) 424פת
חמה( אבל סתם תיבות שאין דרך להצניע בהן מאכלין חמין אין
צריך להגעילן:425
נט נוהגות הנשים שלא להשתמש בפסח בקדירה שעירו ממנה
רותחין תחת האבן 426ויש שנתנו טעם למנהג זה 427לפי מה
שנתבאר ביורה דעה סי' ק"ה 428שלכתחלה אסור לערות מכלי
כשר שיש בו שומן כשר לתוך נר דולק משומן טריפה לפי שההבל
עולה מהתחתון לעליון 429דרך עמוד הנצוק המחברם 430והוא הדין
כאן הבל החמץ הנפלט מכלי התחתון הנגעל עולה להעליון דרך
עמוד הנצוק המחברם )ולפי טעם זה אין לאסור אלא כשמערה
על כלי הנגעל מתוך הקדירה עצמה ולא נפסק הקלוח (431ואם עבר
 419טור ושו"ע שם.
 420ראבי"ה והגהות מיימוניות שם .ב"י ד"ה השולחנות .ואם אי אפשר
להגעילם ,ראה עצה אחרת לקמן סס"ה.
 421ראבי"ה והגהות מיימוניות שם .טור ושו"ע שם.
 422סעיף כח-ט.
 423ח"י ס"ק לד.
 424שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .ח"י ס"ק נה.
 425ב"ח סט"ו ד"ה השולחנות .מ"א ס"ק לח.
 426ט"ז סוס"י תנב.
 427ח"י ס"ק נה .לפי הטעם שכתב במנחת ]יעקב[ כלל כג ס"ק יב.
 428סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"ג.
 429ש"ך שם ס"ק יא .מנחת יעקב שם.
 430רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ב הי"ב .תוספות יום טוב ע"ז פ"ה מ"ז.
רא"ש שם סי' כו .ט"ז יו"ד שם ס"ק ו .מנחת יעקב שם.
 431ראה לעיל ס"ל שכשמגעיל על ידי אבן סגי בנפסק הקילוח.
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והשתמש בפסח באותה קדירה הרי התבשיל מותר אפילו
באכילה:432
ס כל הכלים שנשרה ונכבש בהן חמץ כ"ד שעות רצופים 433אפילו
נכבש במשקה צונן כגון ששרה פתיתי לחם במים צוננים ושהו
מעת לעת בתוך הכלי 434הרי זה כאלו נתבשלו בתוכו שכל הכבוש
הוא כמבושל 435וצריך להגעילו בתוך כלי ראשון) 436מעיקר הדין
אם הוא בן יומו מבליעת האיסור כמו ש]נ[תבאר 437ויש
אומרים 438אפילו אינו בן יומו( ואין צריך לומר אם עמד בתוכו
משקה של חמץ 439כגון שכר של חטים ושעורים וכיוצא בו שצריך
להגעילו בכלי ראשון אם עמד בתוכו כ"ד שעות רצופים )והוא בן
יומו או אפילו אינו בן יומו אלא שרוב תשמיש כלי זה כל השנה
הוא להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת או יותר ויש אומרים
שאפילו רוב תשמישו אינו כן ואינו בן יומו הדין כן כמו
שנתבאר (440ואפילו הוא כלי מזופף מתוכו מועלת לו הגעלה.441
ואם חושש שלא יתרפה הזפת ע"י הרותחין ורוצה להכשירו בלא
 432רמ"א שם .ח"י שם.
 433ראה שו"ע יו"ד סי' קלה סי"ב .ט"ז שם ס"ק טו וש"ך שם ס"ק לא .לקמן
סי' תעג סוף סכ"ט.
 434ירושלמי .הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה .מ"א ס"ק יז.
 435כדלעיל סי' תמז סכ"ז וש"נ.
 436רשב"א בתורת הבית הקצר בית ה שער ו )סו ,א( .טור ושו"ע יו"ד סי' קלה
סט"ו )דלא מהני עירוי מכלי ראשון אפילו כשבליעתה היתה בצונן( .וראה
דעה הב' – לקמן סוף סס"ד.
 437לעיל סל"א )שבזה לדברי הכל אין הולכים אחר רוב תשמיש ,ולא סגי
בעירוי מכלי ראשון(.
 438דעה הב' דלעיל סכ"ו ,שאפילו באינו בן יומו אין הולכים אחר רוב תשמיש.
 439טור ושו"ע סכ"א.
 440סכ"ו וסל"א )וכדלעיל במוסגר הקודם ,אלא שנוסף גם האופן שרוב
תשמישו משקה חמץ( .וראה לקמן סע"ב.
 441טור .לבוש סכ"א .ט"ז ס"ק כב .טור ושו"ע יו"ד שם סט"ו.
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הגעלה 442יכשירנו על ידי מילוי ועירוי שלש פעמים 443דהיינו
שימלאנו מים אפילו צוננין על כל גדותיו וישהו בתוכו כ"ד שעות
רצופין או יותר ואח"כ יערה ממנו את המים וימלאנו מים אחרים
וישהו בתוכו כ"ד שעות רצופין או יותר ואח"כ יערה אותם ממנו
ויחזור וימלאנו מים אחרים וישהו בתוכו כ"ד שעות רצופין או
יותר וג' מעת לעת הללו אינם צריכים להיות רצופין אלא אפילו
מפוזרין כמו שנתבאר ביורה דעה סי' קל"ה 444עיין שם כל טעמי
דין זה:
סא ואפילו הוא כלי חרס מועיל לו מילוי ועירוי 445או הגעלה446
ולא אמרו 447שכלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם אלא כשנבלע
בו האיסור על ידי חמין 448או על ידי חריפות דהיינו על ידי מליחה
או שהוא בית שאור ובית חרוסת 449שחריפות המלח או השאור
וחרוסת דומה לרותח 450וכן שאר כל הכלים שנבלע בהן איסור על
 442רוקח סי' רנח .הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה .מרדכי רמז תקסו
)לפירוש בגדי ישע שם ס"ק נט( .טור )שהגעלה עדיף מעירוי( .ב"ח ד"ה ומ"ש
רבנו לא שנא.
 443ירושלמי סוף פ"ב .טור ושו"ע סכ"א.
 444סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם סי"ב.
 445רמב"ן במלחמות פ"ב )ט ,א( .ראבי"ה סי' קסט )סוף ע'  .(184טור ושו"ע
סכ"א ,וביו"ד סי' קלה ס"ד ,ורמ"א שם ס"ו ,וסי' קלח ס"א.
 446תורת הבית הקצר בית ה שער ו )סו ,א( ,בשם גדולי המורים .ראבי"ה סי'
קסט וסי' תסד )ע'  (80בשם אביו רבנו יואל .מרדכי רמז תקסו .טור ושו"ע
שם ,וביו"ד סי' קלה סט"ו .אבל ראה לקמן סע"ג )גבי זכוכית( שחושש לדעת
האוסרים גם כשנאסר ע"י כבישה מעת לעת .וראה ש"ך שם ס"ק לג .הערות
לשו"ע אדה"ז.
 447כדלעיל ס"ו וש"נ.
 448גמרא ל ,ב .מרדכי שם .טור וט"ז ס"ק כב.
 449טור בשם רבנו האי ,לפירוש הב"ח ד"ה ומ"ש ומדברי רבנו .וכדלעיל סמ"ג-
ד )שאף לדעת המתירים הגעלה בבית שאור ובית חרוסת ,היינו דוקא כשאינו
כלי חרס(.
 450שמואל עו ,א .יו"ד סי' צא ס"ה )לענין מליח( .רא"ש פ"ב סי' ט ,בשם הערוך
ערך בית שאור )לענין בית שאור(.
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וליבון451

ידי חמין או על ידי חריפות אין מועיל להם אלא הגעלה
אבל כשנבלע בהן האיסור בצונן על ידי כבישה מעת לעת הוא
נפלט גם כן בצונן על ידי מילוי ועירוי ואפילו הוא כלי חרס מועלת
לו הגעלה אף אם שהה החמץ בתוכו בצונן ימים ושנים 452כגון
חבית של שכר.
וכיצד יגעיל את החבית שאינו יכול להכניסה בתוך כלי ראשון
ילבן אבנים ויכניסם לתוך החבית וישפוך לתוכה על האבנים מים
רותחין 453ועל דרך שנתבאר למעלה 454ויגלגל החבית כדי שיגיעו
המים על כולה.
וקודם ההגעלה ידיחנה במים יפה יפה 455ואם היא של עץ יפתח
אחד משוליה כדי לנקר ולהסיר כל הזוהמא שבין נסר לנסר456
ועכשיו נהגו להחמיר שלא להשתמש בפסח בחבית של שכר אפילו
על ידי מילוי ועירוי והגעלה לפי שאי אפשר לנקר היטיב בין
הנסרים שלא ישאר שם משהו זוהמא בעין והוא חמץ גמור.457
אבל חבית של מי דבש שנתבשל ביורה שבישלו בה שכר אפילו
היתה בת יומה מבישול השכר מכשירין החבית לפסח על ידי

 451כב' הדעות דלעיל סמ"ד )לענין בית שאור וחרוסת(.
 452רשב"א ראבי"ה ומרדכי שם )אף במכניסם לקיום( .טור )רגילין( .ט"ז ס"ק
כב )ימים רבים(.
 453רוקח סי' רנז בשם הריב"א .הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה .איסור
והיתר כלל נח דין עא .רמ"א סכ"א .ודעה הב' ראה לקמן סס"ד.
 454סעיף כז וסמ"ה.
 455כדלקמן סי' תנב ס"ז וש"נ.
 456רוקח סי' רסב )להסיר שולי החבית( .מהרי"ל הל' הגעלה )ע' כה( .דרכי
משה ס"ק יד בשם מהר"י ברין .לבוש סכ"א )כנ"ל ,וינקר בין השולים
והנסרים; הרי שמיירי בכלי עץ( .ט"ז ס"ק כד )כנ"ל ,ולהסיר כל הזוהמא בין
נסר לנסר( .מ"א סוף ס"ק לט .ח"י ס"ק נז )וראה עוד ב"ח ד"ה ומ"ש רבנו
לא שנא ,וט"ז וח"י שם ,שבכלי עץ יש לחשוש לגומות(.
 457ב"ח שם בשם כמה פוסקים .מ"א ס"ק לט.
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הגעלה או מילוי ועירוי 458שהרי יש מתירין לשתות המי דבש עצמו
בפסח לפי שהוא נותן טעם בן נותן טעם כמו שנתבאר בסי'
תמ"ז 459ע"ש )ולפי מה שנתבאר שם היתה החבית מותרת בלא
שום הכשר רק שינקרה היטיב שהרי מה שבלוע בה הוא נותן טעם
בן נותן טעם 460והוא מותר לדברי הכל כמו שיתבאר בסימן
תנ"ב 461אלא שלפי שיש לחוש שמא פעם אחת היה שכר בחבית
זו או שמא נתחמץ מי דבש זה בשמרים של מי דבש שנתחמץ
בשמרי שכר או שנתבשל ביורה של יי"ש 462עיין סי' תמ"ב463
ותמ"ז 464לכך צריך להכשירה(:
סב ונהגו שלא להשתמש בפסח בכלים שהיה בהן יי"ש תמיד כגון
חביות ונודות שדרך להכניס בהן יי"ש לקיום ואין טעם וריח יי"ש
נפלט מהן אפילו על ידי הגעלה בכלי ראשון 465וגרועים הם מבית
שאור וחרוסת 466ומכל מקום אם בישל אותם היטב במים עם
אפר עד שנסתלק מהם הריח לגמרי מועלת להם הגעלה אחר
כך:467
סג וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד ששכח והכניס מי דבש של פסח
 458ב"ח ומ"א שם.
 459סעיף מה.
 460אוצ"ל :נותן טעם בן נותן טעם בן נותן טעם )היינו ג' נ"ט(.
 461סעיף יג.
 462ראה הערות לשו"ע אדה"ז.
 463סעיף י )דהוי דבר המעמיד ,ונחשב כאילו החמץ הוא בעין במי דבש השניים
האלו(.
 464סמ"ה )שדבר חריף אינו ניתר מטעם נ"ט בנ"ט( וסמ"ו )שמי דבש שנתבשלו
ביורה שבישלו בה יי"ש נאסרו אפילו אינה בת יומה(.
 465לבוש סכ"א .ט"ז סוף ס"ק כז .מ"א סוף ס"ק לט.
 466שבמקום שאי אפשר ללבן מתירים בהגעלה ,כדלעיל סמ"ד .משא"כ כאן
שנשאר ריח היי"ש.
 467ט"ז ס"ק כז .ח"י ס"ק נז .וראה לקמן סי' תנב סכ"ח .שו"ת צמח צדק סי'
נב.
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לתוך חבית של יי"ש שהגעילה כדינו אפילו הכניסו לתוכה בתוך
הפסח ושהה בה כמה ימים מותר לשתותו בפסח) 468אם אין
מרגישין בו ריח יי"ש 469עיין סימן תמ"ג (470ומכל מקום מיד
שנזכר יערה אותו מחבית זו לחבית אחרת של פסח.
אבל אם הכניסה לתוך חבית של יי"ש שלא הוגעלה כדינה אפילו
הכניסו לתוכה קודם הפסח ושהה בתוכה מעת לעת אסור
לשתותו אפילו ביום טוב האחרון של גליות אף אם לא היתה
החבית בת יומה מבליעת היי"ש שטעם היי"ש אינו נפגם אפילו
לאחר כמה ימים והוא נותן טעם לשבח במי דבש.471
אבל אם הכניסו לתוך חבית של שכר שלא הוגעלה כלל רק
שהדיחה היטיב תחלה 472מן השמרים הדבוקים בדפנותיה
ושוליה 473אפילו שהה בתוכה כמה ימים מותר לשתותו בפסח
)אפילו היתה החבית( בת יומה מבליעת השכר 474שהרי בשעה זו
שהמי דבש בולע טעם השכר מן החבית דהיינו בסוף מעת לעת
אחר כניסתו לתוכה אזי ברגע ההוא יש יותר ממעת לעת לבליעת
השכר בתוך החבית וכבר נפגם בלוע זה.475
ואין צריך לומר אם הכניס יין לחבית של שכר שלא הוגעלה אפילו
היא בת יומה שמותר לשתותו בפסח אפילו שהה בתוכה כמה

 468ראה מלבושי יום טוב סכ"א .אליה רבה ס"ק מד .פרי מגדים משב"ז ס"ק
כז.
 469שאף שבדיעבד אין חוששים לריח שנשאר בחבית ,מ"מ חוששים לריח
שנשאר במי דבש.
 470סעיף ג )שאף ריח אסור(.
 471מ"א ס"ק מ .וכדלעיל סי' תמז סמ"ו .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' נג.
 472רמ"א סכ"א.
 473ראה לבוש סכ"א.
 474משמעות רמ"א ולבוש שם )שמתירין בסתם( .וראה ט"ז ס"ק כב.
 475כדלעיל סי' תמז סכ"ח וש"נ.
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ימים שכל שכר הוא נותן טעם לפגם ביין.476
במה דברים אמורים כשעירה היין או המי דבש מחבית זו לחבית
אחרת קודם הפסח 477שכל נותן טעם לפגם שנעשה קודם הפסח
אינו חוזר וניער בפסח אבל אם לא עירה אותם עד כניסת הפסח
אסור לשתותו אפילו ביום טוב האחרון של גליות לפי מנהגנו
שאנו אוסרין נותן טעם לפגם בפסח כמו שנתבאר בסימן
תמ"ז:478
סד במה דברים אמורים כשלא הוגעלה החבית כלל אבל אם
הגעילה והדיחה היטב קודם ההגעלה אף על פי שלא פתח אחד
משוליה לנקר ולהסיר הזוהמא שבין הנסרים אין זה מעכב
בדיעבד לאסור בשביל כך את היין או מי דבש אשר בתוכה.479
ואפילו לא הגעילה בתוך כלי ראשון אלא על ידי עירוי מכלי
ראשון 480בלא אבנים מלובנות יש להתיר בדיעבד )במקום הפסד
מרובה או שעת הדחק( שיש לסמוך 481על האומרים 482שאף
לכתחלה די לה בעירוי מכלי ראשון 483כיון שבליעתה היתה
בצונן 484עיין ביורה דעה סי' קל"ה:
סה תנור של בית החורף )פירוש תנור גדול המוקף קכלי"ן סביב
שמחממין בו בית החורף( אסור להניח בפסח שום דבר על גביו
 476מרדכי רמז תקסז .מ"א שם.
 477מ"א שם .ח"י ס"ק נח.
 478סעיף ח.
 479אליה זוטא ס"ק כב.
 480הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה ,בשם הר"מ .הובא בב"י ד"ה
והגהות .ט"ז.
 481רמ"א ביו"ד סי' ק]ל[ה סט"ו .עי' מ"א ס"ק מט.
 482תוס' ע"ז לג ,ב ד"ה קינסא בשם ר"ת ור"י )לכל אחד כדאית ליה( .רא"ש
שם פ"ב סי' כב ,ובשו"ת כלל יט ס"ז.
 483ט"ז יו"ד סי' קלה ס"ק יח )שלכל הדעות הנ"ל לא סגי בעירוי מכלי שני(.
 484רמ"א.
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מלמעלה 485או בתוך התנור קטן שבתוכו) 486פירוש כמו שעושין
במקצת תנורי בית החורף שמניחין חלל בין הקכלי"ן ומקיפין
אותו בקכלי"ן מג' רוחותיו ועושין כיסוי מלמעלה על אותו חלל
ונעשה כתנור קטן (487כדין כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין
שנתבאר למעלה 488שהרי כל השנה רגילות להניח שם פשטיד"א
ושאר חמץ 489בשעה שהתנור מתחמם ונבלע שם טעם חמץ על ידי
חום האור ואינו יוצא מידי דפיו לעולם 490ואפילו אם רוצה
להסיק את התנור היסק גדול אף על פי כן אין החמץ נפלט משם
על ידי היסק זה שהוא בתוך חלל התנור שהרי אין החמץ נבלע
שם דרך חלל התנור אלא דרך גביו וכבולעו כך פולטו 491כמו
שנתבאר למעלה.492
ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התנור מניח עליו חתיכת
ברזל 493או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסח 494ועל גבי זה
הדבר המפסיק מותר להניח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתנור
מתחמם בפסח אבל אם הניח סדין עליו אין להניח על הסדין אלא
מאכל צונן בשעה שהתנור צונן כמו שנתבאר למעלה.495

 485שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .רמ"א סכ"ב.
 486מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח )ע' קלו( .מהר"י ווייל שם .ב"ח סי'
תמז ס"ה ד"ה ומ"ש ורש"י .מ"א כאן ס"ק מד .ט"ז ס"ק כח.
 487ב"ח וט"ז ומ"א שם.
 488סעיף מג.
 489מהרי"ל ומהר"י ווייל שם )פשטידא( .מ"א שם )קרעפל"ך(.
 490גמרא ל ,ב .מהרי"ל ומהר"י ווייל ומ"א שם.
 491מ"א שם.
 492סעיף ח וסי"א.
 493מהרי"ל שם .מ"א שם .ח"י סי' תסא.
 494שלא יהיה דינו כקדרה ,שיתבאר דינה לקמן סס"ז-ח בדיעבד.
 495סעיף מח )שסדין מועיל למאכל חם רק כשהגעילו( וסנ"א.
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אבל בתוך התנור קטן שבתוכו אין להניח תבשיל )רותח (496אפילו
על גבי חתיכת ברזל ואפילו התנור הוא צונן לפי שאף גגו של תנור
קטן זה הוא בלוע מחמץ שהרי כל השנה מניחין בתוכו קדירות
רותחות ועולה ההבל מהתבשיל שבקדירות ונבלע בגגו ואף על פי
שגג זה לא הזיע זיעה חמה שהיד סולדת בו 497ולפיכך אינו אוסר
בדיעבד 498אם העמיד תחתיו קדירה רותחת שהעמידו תחתיו499
בפסח מכל מקום לכתחלה אין להעמידה שם אלא אם כן הטיח
בטיט את כל התנור קטן זה מתוכו ואת גגו ואת קירותיו סביב
ואת קרקעיתו 500ויהא עובי הטיט כרוחב גודל 501כמו שיתבאר
בסימן תס"א:502
סו ואם שכח והניח מצה חמה בתוך תנור קטן זה או על גבי תנור
בית החורף בלי שום דבר המפסיק בינתים צריך לקלוף תחתוניות
המצה שנגע בגוף התנור) 503דכיון שהאיסור הוא בלוע בתנור אינו
אוסר יותר מכדי קליפה 504אפילו בתוך הפסח כמו שנתבאר
למעלה (505אפילו היה התנור צונן 506ואם היה התנור חם אף על פי
שהמאכל שהניח עליו היה צונן צריך ליטול ממנו כדי קליפה.

 496ראה מ"מ וציונים.
 497מ"א סוף ס"ק מד .וכדלעיל סמ"א שאז אינו אוסר.
 498ט"ז סוף ס"ק כח.
 499לכאורה כפל הלשון ,וראה מ"מ וציונים.
 500מ"א סי' תסא ס"ק ב .ח"י סי' תסא ס"ק ג.
 501ח"י שם.
 502סעיף ב )בכדי אצבע ,דהיינו גודל(.
 503ט"ז סוף ס"ק כח .מ"א סוף ס"ק מד )שרק כשהוא בקדירה התבשיל מותר
בדיעבד(.
 504מ"א ס"ק לז.
 505סעיף נו וש"נ.
 506ראה רמ"א יו"ד סי' קה סוף ס"ג .ש"ך שם ס"ק י .וכאן שהוא איסור בלוע
וביבש ,לכל הדעות לא נאסר אלא כדי קליפה.
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ואם הוא מאכל שמן כולו אסור 507ולמנהג מדינות אלו שאין
מחלקין בין כחוש לשמן בכל ענין כולו אסור אלא אם כן הוא
מאכל שאין שייך בו שמנונית כגון מצה וכיוצא בו כמו שנתבאר
בסי' תמ"ז:508
סז אבל אם הניח שם תבשיל בקדירה אפילו היה התנור חם
התבשיל מותר אפילו אם מקום מושב הקדירה היה מלוכלך
מחמץ בעין אף על פי כן אם אין בו חשש שמנונית אינו אוסר יותר
מכדי קליפה ובעובי שולי הקדרה יש יותר מכדי קליפה.509
וגם הקדירה יש להתיר אם ברי לו שמקום מושבה היה נקי שלא
היה שם משהו חמץ בעין שהאיסור הבלוע בתנור אינו נפלט
לקדירה שעליו 510כמו שנתבאר ביורה דעה סי' צ"ב 511שאין
איסור בלוע יוצא מדופן לדופן בלא רוטב עיין שם:
סח וכן אם הניח קדרות רותחות בפסח בתוך התנור של בית
החורף לאחר שהוסק כבר אף על פי שלפעמים מניחין שם קדירה
של חמץ הרי התבשיל מותר אפילו באכילה וגם הקדירה מותרת
אם היה מקום מושבה נקי מחמץ בעין ואף על פי שגג התנור הזיע
תחתיו מבפנים מחמת חום התבשיל שתחתיו ובזיעה זו יש טעם
חמץ שנפלט לתוכה מגג התנור שנבלע בו טעם חמץ על ידי הזיעה
שהזיע כשהיו תחתיו קדירות רותחות 512מכל מקום כיון שכבר
הוסק התנור הרי נתלבן גגו על ידי השלהבת ונשרף כל החמץ
 507שמפטם את טעם החמץ שבלוע בו )כדי קליפה( ,כדלעיל סי' תמז ס"ו,
ולקמן סי' תסז סנ"א וש"נ .וראה פסקי אדה"ז ע'  .157העו"ב תתנב ע' .72
 508סעיף ז.
 509מ"א ס"ק מד .וראה העו"ב רכט ע' ז.
 510ט"ז ס"ק כח .מ"א ס"ק מד .ח"י ס"ק סג.
 511סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"ח .ט"ז שם ס"ק כט.
וראה גם לעיל סמ"א .פסקי אדה"ז ע' .126
 512שעי"ז נאסרים התבשיל והקדרה )כדלעיל סמ"א( כשהניחם בתנור קודם
שהוסק.
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הבלוע בו 513ואף על פי שכשהסיק את התנור לא נתכוין להכשיר
גגו לפסח על ידי היסק זה אין כונה זו מעכבת בדיעבד 514עיין סימן
תס"א:515
סט כלי חרס המצופים מתוכם בהיתוך זכוכית שקורין
)גיגלייזר"ט( אין דינם ככלי זכוכית שיש מכשירין אותם בלא
הגעלה 516לפי שאינם בולעים כלום אלא הרי הם ככלי חרס517
שאפילו הגעלה אינה מועלת להם אם נשתמש בהן חמץ בחמין
דכיון שהזכוכית הוא מחופה על החרס ונצרף עמו בכבשן הרי הוא
בולע כמוהו.518
ויש מקומות שנהגו שלא להשתמש בפסח בכלי חרס המצופים
בתוכם בזכוכית אפילו הם חדשים שלא נשתמש בהן חמץ
מעולם 519לפי שמקצת האומנים עושים פעולת הציפוי על ידי
סובין 520והרי יש כאן חמץ בלוע בתוך הציפוי אבל כלי חרס שאינן
מצופים אלא שניטף עליו מעט זכוכית מציפוי כלי אחר מותר
להשתמש בו אם הוא חדש לפי שאחר כך מכניסין אותו לכבשן
או לתנור מלא אש ונשרף הסובין שבו שאין האומן חס עליו
לשורפו ולצרפו היטב כיון שאינו מצופה בזכוכית אינו מתקלקל
כלום באש אבל אותו כלי חרס שהוא מצופה בזכוכית חס עליו
 513כדלעיל ס"ז ,וש"נ.
 514מ"א סוף ס"ק מד.
 515שאם רוצה לאפות בו מצות ,צריך לכוין להתירו ולהוליך הגחלים על פני
כולו.
 516כדלקמן סע"ג.
 517גמרא דף ל ע"ב ,לפירוש הערוך ערך קניא ,ור"ת בתוס' ע"ז לג ,סע"ב.
כתובות קז ,ב ד"ה הני .שו"ע סכ"ג.
 518רא"ש פ"ב סי' ח .עולת שבת ס"ק כא .משא"כ כשהזכוכית מחופה על כלי
כסף ,יתבאר לקמן סע"ה שיש לה דין כלי זכוכית.
 519הלכות ומנהגי מהר"ש סי' שפח .מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח )ע'
קלט-קמ( .רמ"א סכ"ג.
 520מהר"ש ומהרי"ל שם .ט"ז ס"ק כט .מ"א ס"ק מו.
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שלא יתקלקל הזכוכית שבו מחמת חום האש ולכך ממהר הוא
להוציאו מן האש ולפיכך מחמירין שלא להשתמש בהם בפסח:521
ע ומכל מקום אין להחמיר אלא במקומות שנהגו להחמיר 522וגם
באותן מקומות אם ברי לו שכלי חרס זה לא עירב האומן סובין
בציפוי יש להקל להשתמש בו בפסח 523אם אין שם מנהג ידוע
להחמיר גם בזה ולפיכך נוהגים בקצת מקומות שלא להשתמש
בהן בפסח אפילו הם חדשים אלא אם כן עמד הישראל על גבי
האומן לראות שלא יתקן ציפוי 524הבדיל 525והצבע 526על ידי סובין
ואין להחמיר בזה אלא במקום המנהג 527שמעיקר הדין אין לחוש
לזה שהרי אין הבדיל או הצבע מתדבקין בכלי אלא על ידי ליבון
הכלי באש ואזי נשרף כל ממשות הסובין.528
ולא עוד אלא אפילו כלי מתכת ישן שנתבשל בו חמץ כל השנה,
ואחר כך חיפהו בבדיל ,יש להתיר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח
בלא הגעלה ,לפי שהליבון שמלבנים אותו בשעת ציפוי מפליט
האיסור ממנו כמו שאם היה מגעילו ,שהרי האש מחממו כל כך
מבחוץ 529עד שהבדיל ניתך בתוכו מבפנים ,וליבון כזה אינו גרוע
 521מהרי"ל שם .מ"א שם.
 522דרכי משה ס"ק יז בשם מהר"י ברונא .רמ"א סכ"ג.
 523מהר"י ברונא שם .מ"א ס"ק מו.
 524מ"א שם )לענין המצופים זכוכית( .וראה הערות לשו"ע אדה"ז שכנראה
חסר כאן איזה תיבות )אוצ"ל :שלא יערב סובין בציפוי וכן בכלים הצבועים
או מחופים בדיל יעמוד על האומן לראות שלא יתקן ציפוי כו'(.
 525דרכי משה שם בשם מהר"י ברונא ,שגם בבדיל יש אותו חשש .רמ"א סכ"ד.
ובבאר היטב ס"ק נב שנוהגין לעמוד על גביו בשעת מלאכה.
 526עולת ]שבת[ ס"ק כב .לבוש סכ"ד .דרכי משה ס"ק יח בשם מהר"י ברונא,
שלא להשתמש בכלים צבועים אפילו חדשים .רמ"א שם.
 527רמ"א שם.
 528עולת שבת סכ"ב לבוש סכ"ד) .לענין בדיל .ובעולת שבת סכ"א ולבוש סכ"ג,
התירו אף בהיתוך זכוכית מטעם שהוסק בכבשן(.
 529היינו שגם ליבון קל מבחוץ מועיל להכשיר מהטעם שנבלע מבפנים .וראה
לעיל )הערה .(60
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מהגעלה ,כיון שהיד סולדת בו משני עבריו מבית ומחוץ בכל שטח
הכלי.530
אלא לפי שלפעמים עושים זה הציפוי במהירות ואינו עולה בכל
שטח הכלי לפי שלא הרתיחו אותו יפה וזה מצוי מאוד 531לפיכך
נכון להורות שיגעילו אותם אחר הציפוי) 532ואם האומן שציפהו
הוא נכרי צריך להטבילו 533בלא ברכה 534אחר הציפוי קודם535
ההגעלה כמו שנתבאר ביורה דעה סימן ק"כ.(536
אבל כלי חרס ישן המחופה בבדיל או עופרת אפילו הגעלה וליבון
אין מועילין לו להכשירו כדין כלי חרס 537שאינו נכשר על ידי
הגעלה וליבון ואף על פי שחיפהו כשהיה חדש שעדיין לא נשתמש
בו ולא נבלע כלום בהחרס עד לאחר שחיפהו בעופרת ואז עופרת
הוא מפסיק בין החרס ובין החמץ שנשתמש בתוכו אין זה מועיל
כלום להיות נדון ככלי מתכות הנכשרים על ידי הגעלה לפי
כשנשתמש בו חמץ בחמין נבלע החמץ בכל עובי הכלי ונבלע גם
בחרס שתחת העופרת 538ושוב אינו נפלט ממנו לעולם:
 530שו"ת רא"ם ח"א סי' מג .מ"א ס"ק כז .וכדלעיל ס"י וש"נ .וראה קובץ
דברי תורה יב ע' מה.
 531פר"ח סוף ס"ה .וראה לעיל סל"ט שהתכת הבדיל מועלת לשריפת ממשות
האיסור שתחתיו ,והליבון שבשעת הציפוי מועילה למה שבלוע באותו מקום
בכלי.
) 532שיירי( כנסת הגדולה הגה"ט .פר"ח שם.
 533שו"ת הרא"ם שם) .שיירי( כנסת הגדולה שם .מ"א סוף ס"ק כז.
 534כנסת הגדולה שם .ח"י ס"ק מא.
 535בקונטרס השלחן הגיה :אפילו קודם .וראה קובץ כינוס תורה ט ע' לג.
 536סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם סעיף א )בכלי חרס
המצופים באבר ,שספק אם ציפוי האבר מצריכו טבילה(.
 537גמרא ל ,ב .לפירוש רש"י ד"ה קונייא .רמב"ם פ"ה הכ"ה .רשב"א )ראה
תורת הבית הארוך בית ה שער ו סא ,א( .ר"ן שם )ח ,סע"ב( .ב"י ביו"ד סי'
קלה ובשו"ע שם ס"ו .טור )כאן( .פר"ח סכ"ג .ח"י ס"ק סד בשם רוב
האחרונים.
 538פר"ח שם.
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עא כלי עץ המצופים בסממנים דינם ככלי חרס שאין הגעלה
מועלת להם אם נשתמש בהם חמץ 539בחמין 540שהסממנים
מעכבים על מי ההגעלה שלא יפליטו מה שבלוע בתוך העץ
שתחתיהם) 541אבל אם לא נשתמש בהם חמץ אינם אסורים
בפסח אלא במקום שנהגו להחמיר 542כמו שנתבאר למעלה:(543
עב כל כלי השתיה בין כוסות בין צלוחיות בין קנקנים 544אפילו
הם של חרס 545כיון שתשמישן בצונן כל השנה הרי לא נבלע בהם
כלום ולפיכך אין צריך להגעילן כלל אלא די להם בשטיפה מעיקר
הדין )אבל המנהג הוא שלא להשתמש בפסח כלל בכלי חרס
ישנים כמו שנתבאר למעלה (546דהיינו שידיחם וישפשפם היטב
במים כדי להסיר ולמרק האיסור הדבוק בהם בעין ואחר כך חוזר
ושוטפן במים בלי שפשוף 547כמו שיתבאר ביורה דעה סי' קכ"א
ומותר להשתמש בהן אחר כך אפילו בחמין.
ואף על פי שלפעמים מניחין אותם אצל האש לחמם בהן יין
ונותנים פתיתי לחם חמץ ביין החם שבתוכן 548וגם כוסות של עץ
לפעמים מערין לתוכם שכר חם עם שכר צונן 549ולפעמים שוהה

 539רא"ש פ"ב סוס"י ח ,בשם רבנו האי .טור ושו"ע סכ"ד.
 540ארחות חיים סי' צח .ב"י ד"ה כתב רבנו האי.
 541לבוש .וצ"ע בסעיף לח )הגהת מהרי"ל(.
 542רמ"א סכ"ד.
 543סוף סס"ט וריש ס"ע .וראה לקמן סי' תסז סכ"ג.
 544ע"ז עה ,ב .טור ושו"ע סכ"ה.
 545טור ושו"ע שם.
 546סעיף מג.
 547ח"י ס"ק לג .טור ושו"ע יו"ד סי' קכא ס"א .וראה לעיל ס"א )בכלים שאינו
רוצה להגעילם( ,וסי' תמז ס"ג.
 548שו"ת הרשב"א ח"א סי' שעב וסי' תתיז .שו"ע שם.
 549רבנו ירוחם נתיב ה ח"ב )מ ,א( .ב"י ד"ה וכל כלי .ח"י.
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למעלה551

בתוכם מעת לעת ונעשה כבוש כמבושל 550כמו שנתבאר
מכל מקום כיון שרוב תשמישן כל השנה הוא בצונן פחות ממעת
לעת לא החמירו בהן חכמים להגעילם 552אם אינו בן יומו מבליעת
החמץ 553שנבלע בהן על ידי חמין או על ידי כבישה מעת לעת.
אבל כלים שרוב תשמישן כל השנה הוא להשהות משקה חמץ
בתוכם מעת לעת או יותר כגון חבית וכדים של שכר צריך
להכשירם על ידי מילוי ועירוי או על ידי הגעלה בכלי ראשון אף
אם אינם בני יומן.554
ולדברי האומרים 555שאין הולכים בהגעלת כלים אחר רוב
תשמישן אף כוסות וצלוחית צריך להכשיר על ידי מילוי ועירוי
או על ידי הגעלה בכלי ראשון וכן המנהג פשוט במדינות אלו556
ואין לשנות אבל אם עבר ולא הכשירם כלל רק שהדיחם ושפשפם
היטב והשתמש בהן בפסח אפילו בחמין הרי חמין הללו מותרין
לפי שבדיעבד סומכין על סברא הראשונה:557
עג כל כלי זכוכית אפילו נשתמש בהן חמץ בחמין כל השנה ואפילו
אותם ששהה משקה חמץ בתוכם כמה ימים ושנים כגון צלוחיות
שפיהם צר שדרך להכניס בהם שכר לקיום אין צריכים שום
הכשר לפסח אלא די להם בשטיפה כדינה לפי שהם חלקים

 550מרדכי סוף רמז תקעד ,בשם רבנו יחיאל .הובא בב"י ד"ה ולענין כלי
זכוכית.
 551סעיף ס .וראה לעיל סי' תמז סכ"ז וש"נ.
 552רשב"א שם .שו"ע שם.
 553רשב"א שם .ב"י שם .וכדלעיל סל"א.
 554כדלעיל ס"ס )במוסגר(.
 555לעיל סכ"ו.
 556רשב"א שם .רמ"א ס"ו וסכ"ה .וראה גם לעיל סכ"ז.
 557ח"י ס"ק לב .וכדלעיל סכ"ח.
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וקשים ואינן בולעים כלום.558
ויש אומרים 559שאפילו הגעלה אינה מועלת לכלי זכוכית
שנשתמש בהן חמץ בחמין או על ידי כבישה מעת לעת 560דכיון
שתחלת ברייתן הוא מן החול הרי הן ככלי חרס וכן המנהג פשוט
במדינות אלו.561
לפיכך נוהגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש לחוש
בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ חם או שמא נשתהה בתוכו
משקה חמץ מעת לעת אבל אם עבר והשתמש בו בפסח 562אפילו
בחמין בלא שום הכשר הרי חמין הללו מותרין אם רוב תשמיש
כלי זה כל השנה הוא בצונן פחות מעת לעת 563אבל אם רוב
תשמישו כל השנה הוא בחמין או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים
דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת 564או יותר כגון
צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהן יי"ש 565לקיום אף בדיעבד
אסורין החמין שנשתמשו בו או המשקה שעמד בו מעת לעת אלא
אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו על ידי הגעלה 566או על ידי
 558ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(91שו"ת רשב"א ח"א סי' רלג .ר"ן פ"ב )ט ,א סוף
דיבור הראשון( .שו"ע סכ"ו .וראה מ"מ וציונים.
 559מרדכי רמז תקעד ,ואגור סי' תשלז ,בשם רבנו יחיאל מפרי"ש .רמ"א סכ"ו.
סמ"ג ל"ת עח )ל ,ב( .הובא בב"י ד"ה ולענין כלי זכוכית.
 560ראה לעיל סס"א ,שבזה מועלת הגעלה או מילוי ועירוי אפילו בחרס ,וכאן
בזכוכית חושש לדעת האוסרים .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קה .יגדיל
תורה )נ.י (.יב ע' לא .הערות לשו"ע אדה"ז .הוספות למנחת פתים או"ח סי'
תנא סכ"ו .אמרי יושר ח"ב סי' קמד .מ"מ וציונים .העו"ב תשנ ע' .120
 561אגור סי' תשלו .רמ"א סכ"ו .וראה לעיל סי' פז קו"א ס"ק א.
 562דרכי משה ס"ק יט .ט"ז ס"ק ל .מ"א ס"ק מט.
 563שבזה מותר לדעה הא' דלעיל סע"ב .וראה מ"מ וציונים.
 564שבפחות מזה אינו מפליט בכלי גם היי"ש החריף .ראה מ"מ וציונים .העו"ב
תתמט ע' .55
 565ראה לעיל סס"ב-ג )אם מועלת הגעלה בכלים של יי"ש שאינם של חרס(.
מ"מ וציונים .פסקי הרב ע' מח.
 566מ"א שם .ח"י ס"ק סח.
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מילוי ועירוי:567
עה 568כלי כסף המצויירים בצד הפנימית שלהם בהיתוך
זכוכית) 569שקורין גישמעלצ"ט( אין להשתמש בו בפסח לכתחלה
אפילו על ידי הגעלה לפי מנהג מדינתינו שמחמירין כהאומרים570
שאין הגעלה מועלת לזכוכית אבל אם הוא בצד החיצון של הכלי
מותר להשתמש בו בפסח על ידי הגעלה 571או על ידי מילוי
ועירוי 572שהרי ההיתוך זכוכית שמבחוץ לא בלע כלום מהחמץ
שנשתמש בו מבפנים.573
ואף שלפעמים עירו לתוכו חמץ רותח וכלי מתכות שחם מקצתו
חם כולו ונתחמם גם צד החיצון של הכלי ונבלע שם טעם החמץ
בזכוכית הקבוע שם )כמ"ש למעלה 574שיש סוברין כן( מכל מקום
כשישתמש בו בפסח לא יהיה נפלט כלום מהזכוכית למשקה
שבתוכו אף אם יהיה משקה רותח ועל ידי כן יתחמם גם צד
החיצון של הכלי שכלי מתכות שחם מקצתו חם כולו מכל מקום
מקצת חום זה שאינו חם אלא מחמת חום מקצת השני אין לו כח
להפליט גיעול הבלוע שם ולהוליכו למקצת השני כמו שנתבאר

 567שמועיל כשנאסר ע"י כבישה מעת לעת ,כדלעיל ס"ס-סא )ומותר כאן
בדיעבד ,אפילו להאוסרים מילוי ועירוי בכלי זכוכית( .וראה אמרי יושר שם.
 568סימון סעיף עד חסר בכל הדפוסים.
 569משא"כ כלי חרס המצופים בתוכם בהיתוך זכוכית ,יש לה דין כלי חרס
לכל הדעות ,כדלעיל סס"ט.
 570מרדכי רמז תקעד ,בשם רבנו יחיאל .וכדלעיל סע"ג.
 571תרומת הדשן סי' קלב .רמ"א סכ"ו.
 572שמועיל בכלים שנשרה בהם חמץ בצונן ,כדלעיל ס"ס .וראה מ"מ וציונים.
 573תרומת הדשן שם )אף כשעירו בתוכו חמץ רותח ,כדעה הב' דלעיל סכ"ב.
ומכ"ש בשריה בצונן(.
 574סעיף כב )אלא ששם נפלט ע"י הגעלה ,משא"כ כאן שלא מועיל הגעלה בכלי
זכוכית( .וראה הערות לשו"ע אדה"ז )כאן ושם( .פסקי אדמו"ר הזקן ע' .141
קובץ דברי תורה יח ע' צו ואילך.
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ביו"ד סי' צ"ד) 575ואין חוששין שמא ירתיח בו משקה אצל האש
בתוך הפסח ויתחמם צד החיצון של הכלי חום גדול מחמת האש
ויפלוט טעם החמץ הבלוע בהיתוך זכוכית הקבועה בו לפי שאין
דרך כלל להרתיח אצל האש כלי כסף חשובים המצויירים:(576
עו עופות שנצלו בפסח בשפוד ישן שכל השנה צלו בו 577בשר מלוח
במלח שלא נבדק מפירורי חמץ שדרכם להמצא בין המלח הרי
עופות הללו מותרין 578כיון שאין בשפוד חמץ ודאי אלא חשש ספק
פירורי חמץ שבין המלח ומספק אין לאסור בדיעבד 579כי אין
מחזיקין איסור מספק 580אבל אם פעם אחת צלו בשפוד זה
מולייתא או שאר חמץ אפילו משהו ובפסח צלו בו בשר בלא
הכשר 581בינתיים הרי בשר זה אסור אפילו בהנאה) 582אם השפוד
הוא בן יומו 583ולמנהגנו 584אפילו אינו בן יומו( שמשהו חמץ
שנבלע בשפוד קודם הפסח לא נתבטל בתוכו בס' 585מטעם
שנתבאר ביו"ד סימן צ"ט 586ע"ש:
 575סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה דעה הא' בשו"ע שם ס"א
)שמשערים רק במה שנתחב בקדרה( ,שהיא עיקר )ראה ש"ך שם ס"ק ג(,
לפירוש המ"א כאן ס"ק כד.
 576תרומת הדשן שם .וראה פס"ד צמח צדק )קעו ,א(.
 577ראה יו"ד סי' עו ס"ד אם השפוד נאסר מחמת דם הבשר שצלו בו.
 578סימני ס' התרומה סי' נה )שמתיר לצלות בו אף לכתחלה( .מרדכי רמז
תקנה )להתיר בדיעבד כשנצלו( .שו"ע סכ"ז.
 579רמ"א סכ"ז.
 580בדק הבית בסוף הסימן .מ"א ס"ק נא .פר"ח סכ"ז .וראה גם לעיל סי' תכט
סי"ט וש"נ.
 581ראה לעיל סי"ג מהו ההכשר לשפוד.
 582מ"א שם .ח"י ס"ק סט.
 583פר"ח שם.
 584דלעיל סי' תמז ס"ח.
 585ב"ח ס"י ד"ה סלים .מ"א ס"ק כ וס"ק נא .וראה העו"ב תמו ע' .44
 586סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה לעיל סל"ה וש"נ.
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עז נוהגין להדיח הברזות שבחביות של יין 587שמסתפקין מהן כל
השנה ורוצה להסתפק מהן בפסח לפי שכל השנה משתמשין
בברזות בידים המלוכלכות מחמץ:588
עח העצים שתוחבים בהם כלי שתיה 589של שכר 590בודאי נתלכלך
העץ מלכלוכית השכר שבתוך הכלי כיון שהעץ נתחב לתוך חלל
הכלי 591ולפיכך אין לתחוב בו כלים בפסח אלא אם כן הדיחו יפה:

תנב

סדר וזמן הגעלת כלים ובו ל' סעיפים:

א סדר הגעלה לוקח יורה ומרתיח בה מים ומכניס לתוכה כל
כלים 592הצריכים הגעלה בכלי ראשון.593
וכלי גדול שאינו נכנס כלל לתוכה יעשה שפה 594של טיט 595סביב
לפיו כדי שיקבל מים רבים ויעברו המים על כל שפתו ואחר כך
ימלאנו מים על כל שפתו וירתיחם בתוכו אצל האש ונמצא שגם
שפת הכלי הוגעל על ידי הרותחים שעברו על גביו ואף על פי
שהרותחין אינן מתעכבין הרבה על שפת הכלי 596שמיד הן זבין
ויורדים משם דרך הטיט 597מכל מקום הרי גם כל השנה לא
נתעכב החמץ על גבי שפת הכלי ולא נבלע בו החמץ אלא על ידי

 587מהרי"ל הל' ל' יום קודם הפסח )ע' יא( .רמ"א סכ"ז.
 588מהרי"ל שם .מ"א ס"ק נב.
 589שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .רמ"א סכ"ז.
 590מהר"י ווייל שם .מ"א ס"ק נג.
 591ח"י ס"ק עא.
 592ע"ז עו ,סע"א .טור ולבוש ס"א.
 593שנתבארו לעיל סי' תנא סכ"ה.
 594גמרא ע"ז דף עו ,רע"ב .טור ושו"ע ס"ו.
 595רי"ף פסחים פ"ב )ח ,ב( .רא"ש שם פ"ב סי' ז .טור ושו"ע שם.
 596פר"ח ס"ו.
 597מ"א ס"ק יא.

הלכות הגעלה וליבון

86

ניצוצות 598הניתזים מהתבשיל לשפת הכלי 599ומכל מקום אם לא
יעשה שפה לפיו כדי שיעברו הרותחין על שפתו אין הגעלה עולה
לשפתו ע"י ניצוצות הניתזין על גביו מהרותחין שבתוכו לפי שיש
לחוש שמא עכשיו בשעת הגעלה זו לא יעלה ניצוצות על )כל( שפתו
משא"כ האיסור שנתבשל בתוכו פעמים הרבה אי אפשר שלא
העלה ניצוצות על )כל( שפתו פעם אחת.600
ואם אינו רוצה לעשות לו שפה ימלאנו מים היטב וירתיחם בתוכו
אצל האש ויקח אבן רותח או לפיד אש וישליכנו לתוך הרותחין
ומתוך כך ירתיחו יותר ויגברו ויעלו על כל שפתו:601
ב )ולאחר שהגעילו על ידי שפה או על ידי אבן ולפיד ישפוך
הרותחין מתוכו וישטפנו במים קרים ויחזור וימלאנו מים
וירתיחם בתוכו ויגעילנו כמשפט הראשון על ידי שפה או אבן
ולפיד אש אם הוא מגעיל בערב פסח משעה חמישית ואילך והכלי
הוא בן יומו 602כמו שיתבאר.(603
וכל זה בכלי שלא נשתמש בו חמץ אלא מתוכו כדרך תשמיש כל
הכלים ולכך הוא נכשר על ידי הגעלת הרותחין שבתוכו דכבולעו
כך פולטו אבל כלי שנשתמש חמץ גם בצד החיצון שלו כגון כלי
ששואבין בו רותחין מכלי ראשון 604וכן קערה שמכסין האלפס
בצד החיצון שלה 605אינן נכשרין על ידי הגעלת הרותחין
 598גמרא שם .ט"ז ס"ק יא .מ"א שם.
 599רש"י שם ד"ה מה בולעו .ט"ז שם.
 600רש"י שם ד"ה כך .ט"ז שם.
 601ראבי"ה סי' תסד )ע'  (84בשם אביו רבנו יואל .רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 602תוס' חולין ק ,ב סוף דיבור הראשון .רא"ש פ"ז דחולין סוס"י לח )שמועיל
להסוברים שאין אומרים חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים(.
 603סעיף כב )במוסגר( ,וש"נ .וראה מ"מ וציונים.
 604מהרי"ל הל' הגעלה )ע' יח( .מ"א ס"ק יא .פר"ח ס"ו.
 605מ"א שם .ח"י ס"ק כ .וכדלעיל סי' תנא סכ"ו )שרגילין כך לפעמים( וסמ"א
)שנאסר ע"י הזיעה(.
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שמתוכן 606אלא צריך להכניסן כולם לתוך יורה גדולה כדי שיעלה
הרותחים על צד החיצון שלהם:
ג וכשמכניס הכלים ליורה צריך ליזהר שיהיו המים מעלין
רתיחה 607דהיינו אבעבועות 608בשעת כניסת הכלים לתוכם
שההגעלה אינה אלא ברותחין שמעלין אבעבועות אבל לא בחמין
אף על פי שהיד סולדת בו.609
ואם מכניס ליורה כלים הרבה זה אחר זה ורגילות כשמכניסין
כלי אחד לתוך הרותחין מיד נחים מרתיחתם צריך להמתין שלא
יכניס כלי השנייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועות וכן ימתין
בהכנסת כל כלי וכלי.610
ומאוד צריך להזהר בזה שאם לא נזהר בזה הרי הפסיד ההגעלה
לגמרי אבל העולם אינן נזהרין בזה ויש שלימדו עליהם זכות611
לפי שאין דרך להגעיל רק כפות שרוב תשמישן הוא בכלי שני612
וקערות שרוב תשמישן הוא על ידי עירוי מכלי ראשון 613וכוסות
שרוב תשמישן הוא בצונן 614וכלים הללו וכיוצא בהם אין צריך
להגעילן ברותחין אלא די להם בחמין שהיד סולדת בו 615אבל
כלים שרוב תשמישן הוא על ידי חום כלי ראשון אפילו בדיעבד
אוסרין את החמין שנשתמשו בהם אם הגעילן בחמין שלא העלו
 606ראה גם לעיל סי' תנא סל"ח )במוסגר(.
 607הגהת סמ"ק סי' ריג )ע' רטו אות ד( .תרומת הדשן סי' קלא .ב"י ד"ה ומ"ש
בתשובות] .רמ["א ס"א.
 608אגור סי' תשמב .אליה זוטא ס"ק א .ח"י ס"ק ז.
 609תרומת הדשן שם.
 610אגור ותרומת הדשן ואליה זוטא וח"י שם.
 611אליה זוטא שם .ח"י שם.
 612כדלעיל סי' תנא סל"ב )לדעה הא' שם(.
 613כדלעיל שם סכ"ו )לדעה הא' שם(.
 614כדלעיל שם סע"ב )לדעה הא' שם(.
 615משמעות תרומת הדשן שם.
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רתיחה:616
ד יש מצריכין להשהות הכלים בתוך הרותחין 617באומד הדעת618
בכדי שיפליטו כל גיעולם ולא נהגו כן 619ומנהגן של ישראל תורה
הוא 620כי מי יודע לשער מתי יפליט הכלי כל גיעולו שאם באנו
לומר שישהה אותו כל כך ברותחין כדרך ששהה בו האיסור
כשנבלע בו לא היתה הגעלה אחת מועלת לו כלל שהרי נשתמש בו
איסור זה כמה ימים והאיך יפלוט כולו בהגעלה אחת אלא ודאי
כך קיבלו חכמים שבהגעלה אחת הוא פולט את הכל ואם כן אין
חילוק בין אם ישהה הרבה ברותחין או אם יוציאנו מיד.621
ומכל מקום טוב להשהותו מעט מזעיר בכדי שיהיה פנאי
להרותחין ליכנס לתוך עובי הכלי ולהפליט הגיעול משם שאף
שהפליטה נעשית כרגע מכל מקום צריך קצת שהייה כדי כניסת
הרותחין לתוך עובי הכלי וכדי יציאת הגיעול לחוץ:622
ה ולאחר הגעלת כל כלי וכלי נהגו 623כל ישראל לשוטפו תיכף ומיד
במים קרים כדי שלא יבלע מלכלוך מים רותחים שעל גביו שגיעול
פליטת הכלי נתערב ברותחין 624ואף שכבר נתבטל בתוכם בס'625
 616אליה זוטא שם .ח"י שם .וראה לעיל סי' תנא סכ"ה .ולענין סכינים ראה
לעיל שם סי"ד.
 617ראבי"ה סי' תסד )ע'  (86בשם תשובת הגאונים .רי"ף פ"ב )ח ,ב( .רמב"ם
פ"ה הכ"ד.
 618שו"ת רשב"א ח"א סי' תעט .ר"ן פ"ב )ח ,ב( ד"ה וכך.
 619ראבי"ה שם .מרדכי רמז תקעט .טור ולבוש ס"ב.
 620פר"ח סוף ס"ו .וכדלעיל סי' תלב סי"א וש"נ.
 621טיו"ד סי' קכא.
 622כל בו סי' מח )י ,ג( .ט"ז ס"ק ב .ח"י ס"ק ה.
 623ראה זבחים צו ,ב שמדינא אין צריך אלא בקדשים.
 624תוס' ע"ז עו ,א ד"ה מכאן .רא"ש שם פ"ה סי' לו .טור בשם תשובות רש"י
)סי' רנט( ,ורב האי )מאה שערים למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פח( .שו"ע ס"ז.
 625רא"ש שם .טור.
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אף על פי כן נוהגין
שטיפה בצונן:
ו ולאחר גמר הגעלת הכלים ישפוך הרותחין שביורה החוצה
שאסור להנות מהם לכתחלה 627לפי שגיעול פליטת הכלים מעורב
בהם ואף על פי שנתבטל בתוכם בס' מכל מקום כיון שהמגעיל
מכניס הכלי בידים לתוך הרותחים כדי להפליט האיסור מן הכלי
לתוך הרותחין הרי זה כמבטל איסור בתוך ההיתר בידים 628אם
יהנה מהרותחין שהאיסור נתבטל בהם 629אבל אם לא יהנה מהם
אינו כמבטל איסור בידים כיון שאין כוונתו רק להפליט האיסור
מן הכלי ולא להנות מהמים שהאיסור נפלט לתוכם) 630ואפילו אם
הכלים הנגעלים לא היו בני יומן 631שהגיעול הנפלט מהם הוא
נותן טעם לפגם אף על פי כן אין להתיר ליהנות לכתחילה מן
המים שביורה שלא התירו נותן טעם לפגם אלא כשעבר ובישל
בקדירה שאינה בת יומה שהתבשיל מותר באכילה 632אבל
לכתחלה אסור לבשל בקדירה שאינה בת יומה 633וזה שמכניס
להעבירו מעל גבי הכלי על ידי

 626איסור והיתר כלל נח דין עד .פר"ח ס"ו .ח"י ס"ק כא.
 627איסור והיתר כלל נח דין עה )אפילו לרחיצה( .ח"י ס"ק יח .רמ"א ביו"ד
סי' קכא ס"ב )להשתמש( .וראה גם שם סי' קלה סי"ב )לענין מילוי ועירוי(.
קובץ דברי תורה ו ע' א .וכ"ה לקמן סכ"ג .ואם הגעיל קודם שעה ה' בכלי בן
יומו ופחות מס' ,כדלקמן סי"ג ,אזי אסורים המים מדינא ,לדעת האוסרים
נותן טעם בן נותן טעם בפסח ,כדלעיל סי' תמז סוף סמ"ה .לקמן סי' תסז
סמ"ו.
 628ביצה ד ,ב )שאסור לבטל( .וראה לעיל סי' תמב ס"ה ,דהיינו אפילו קודם
הפסח לאכלו בפסח.
 629איסור והיתר שם .ח"י שם.
 630סמ"ג ל"ת עח )ל ,א( .ר"ן ע"ז פ"ב )יב ,ב( ד"ה איבעיא .ט"ז סוף ס"ק ה.
פר"ח ס"א ד"ה ואכתי .וראה גם לעיל שם וש"נ.
 631ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(86משמעות רמ"א שם )דקאי על מ"ש לפני זה שם,
שאין להגעיל כל זמן שהוא בן יומו( .וראה מ"מ וציונים.
 632כמבואר ביו"ד סי' קג ס"ה.
 633כמבואר ביו"ד סי' קכב ס"ב .וראה לעיל סי' תמז סמ"ז דהיינו אפילו לבשל
קודם הפסח לשם הפסח.
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הכלי בידים לתוך המים כדי להפליט האיסור הפגום מן הכלי
לתוך המים הרי זה כמבשל בקדירה שאינה בת יומה אם יהנה מן
המים שהאיסור הפגום נפלט לתוכם(:
ז וכל הכלים אפילו שולחנות ותיבות הצריכין הגעלה יש ליזהר
להדיחם ולשפשפם יפה קודם ההגעלה כדי שלא יהיה דבוק בהם
שום משהו איסור בעין) 634אבל מעיקר הדין סתם כלים נקיים הם
כמ"ש ביו"ד סי' צ"ה (635ואח"כ ינגבם יפה ממי ההדחה שעל
גביהם שהם צוננים שלא יצננו מעט את מי ההגעלה:636
ח המגעיל כלים הבלועים מחמץ לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו
דהיינו בערב פסח מתחלת שעה ה' 637ואילך צריך להגעיל מתחלה
את היורה שמגעיל בה את הכלים 638וישפוך את מי ההגעלה לחוץ
וישטפנה בצונן 639וירתיח בה מים אחרים ויכניס בתוכה את
הכלים שאם לא יגעיל היורה מתחלה הרי המים שביורה נאסרין
מחמת היורה שאין במים ששים כנגד כל עובי דופני היורה
ושוליה 640וחוזרין המים הנאסרים ואוסרין את הכלים הנגעלין
בתוכו שפליטת היורה שבתוך המים נבלע בכלים:641

 634כדלעיל סי' תנא סט"ז ,שאין הגעלה מועלת למה שעומד בעין.
 635סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה ש"ך שם ס"ק א .לעיל סי' תמז
סנ"ו וש"נ.
 636מהרי"ל הל' הגעלה ע' כ .מ"א ס"ק ט.
 637ראה מ"א ס"ק ו .ח"י ס"ק א.
 638רא"ש פ"ב סי' ז ,בשם הגאונים )שערי תשובה ר"פ( ובשם רש"י )מחזור
ויטרי הל' פסח סי' ג( .טור ושו"ע ס"א .וראה לעיל ס"ב ,ולקמן סכ"ב,
שהגעלה זו בלבדה אינה מספקת ליורה עצמה )וצריך להגעילה אח"כ פעם
נוספת(.
 639גאונים ורש"י שם ,וכדלעיל ס"ה.
 640ראה פסקי אדה"ז ע' .48
 641טור ולבוש ס"ג.
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ט וצריך שיהיה במים שביורה ס' 642כנגד כל הכלים 643הנגעלים
בתוכם שאם אין במים ס' כנגד הכלים הרי המים נאסרין מחמת
פליטת הכלים וחוזרין ואוסרין את הכלים שפליטת הכלים
שבתוך המים חוזרת ונבלעת בהם ואוסרתן כיון שלא נתבטלה
בששים בתוך המים:644
י ואפילו אם אינו מגעיל כל הכלים בבת אחת אלא מגעילן זה אחר
זה לא די שיהא במים ס' כנגד כל כלי וכלי בלבדו אלא צריך שיהא
בהם ס' כנגד כולם ביחד לפי שגיעול הנפלט מכלי הב' או הג' הרי
גם גיעול הראשון חוזר וניער ומצטרף עם גיעול הב' וג' ואוסרין
את המים שאין בהם ס' כנגדן 645כמו שנתבאר ביו"ד סי' צ"ט646
ע"ש:
יא במה דברים אמורים כשהכלים בשעה שמגעילן הם בני יומן
מבליעת האיסור אבל אם אינן בני יומן אין צריך שיהיה במים
ס' 647אפילו כנגד כלי אחד מהם שהגיעול הנפלט מהכלים הוא
פגום ואף אם חוזר ונבלע בהם הרי הוא נותן טעם לפגם ומותר
כשנעשה קודם הפסח כמו שנתבאר בסי' תמ"ז 648ואף על פי
שקודם שנפלט הגיעול מן הכלים היה גם כן פגום ואף על פי כן
צריך להגעילו ולהפליטו מן הכלי מדברי סופרים גזירה משום כלי
בן יומו ואם כן עכשיו שהגיעול חזר ונבלע בהם מה הועיל כלום
בהגעלתו מכל מקום כיון שהגיעול בעצמו הפגום מותר גמור הוא
אפילו מדברי סופרים הרי יש נותן טעם בן נותן טעם של היתר
 642תוס' חולין קח ,ב ד"ה שנפל ,וע"ז עו ,א ד"ה מכאן .רא"ש פ"ב סי' ז .טור
ורמ"א ס"א.
 643שו"ת הרשב"א ח"א סי' רסב.
 644רא"ש ורשב"א שם.
 645שו"ת רשב"א ח"א סי' רסב .הובא בב"י ד"ה כתב הרשב"א ,ודרכי משה
ס"ק ב .ש"ך יו"ד סי' קכא ס"ק כ .מ"א כאן ס"ק ו .ט"ז ס"ק ה .פר"ח ס"ב.
 646סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"ו )בחתיכה(.
 647רא"ש פ"ב סי' ז .ח"י ס"ק יא.
 648סעיף יח )אפילו בערב פסח(.
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דהיינו טעם פגום שהיה בלוע בכלי קודם ההגעלה הוא נותן טעם
אחד של היתר וממנו נפלט הגיעול הפגום לתוך המים הרי נותן
טעם ב' של היתר 649וכן המים חזרו ונבלעו בכלים הרי נותן טעם
ג' של היתר והוא מותר גמור אף באיסורי תורה כמו שנתבאר
ביו"ד סימן צ"ה:650
יב וכן אם היורה אינה בת יומה אין צריך להגעילה קודם הגעלת
הכלים בתוכה 651לפי שיש כאן ג' נותני טעם של היתר מן החמץ
ליורה ומן היורה למים שבתוכה ומן המים לכלים הנגעלים והכל
של היתר כיון שהגיעול הוא פגום:
יג וכל זה כשמגעיל בערב פסח משעה ה' ואילך וכן אפילו בכל
ימות השנה אם מגעיל כלי הבלוע משאר איסורי תורה או איסורי
דברי סופרים צריך ליזהר שלא יהיה בן יומו או שיהא במים ס'
כנגדו 652ואז מותר להגעיל אפילו אם מגעיל כלים הבלועים
מאיסור עם כלים כשרים הבלועים מחמץ ואפילו אם מכניס
ליורה כלי הבלוע מאיסור קודם שמכניס כלים הכשרים או
שמכניסן ביחד בבת אחת.653
אבל אם מגעיל כלי החמץ קודם שעה ה' אף אם היורה הוא בן
יומו אין צריך להגעילו תחלה 654וכן אין צריך שיהיה במים ס'
כנגד הכלים אף אם הם בני יומן 655דכיון שהחמץ הוא מותר עדיין
 649רא"ש שם.
 650סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"ב )שלכתחלה
מחמירים כהאוסרים נותן טעם הב'( .נקודת הכסף יו"ד סי' קג לט"ז ס"ק ו
)שגם בנותן טעם לפגם לא התירו בבישול אלא בנותן טעם הג'( .לקמן סי"ג
בהג"ה וש"נ )שנותן טעם הג' בכלי מותר לדברי הכל(.
 651רא"ש שם .מ"א ס"ק ו.
 652טור ולבוש ס"ג.
 653שו"ת מהר"ם מרוטנבורג )פראג( סי' תכט .הגהות מיימוניות סוף הל' חמץ
ומצה .ח"י ס"ק יג.
 654טור ושו"ע ס"א.
 655רא"ש פ"ב סי' ז .טור ושו"ע שם.
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באכילה הרי יש כאן ג' נותני טעם של היתר קודם שיבא לכלל
איסור דהיינו קודם שיגיע זמן איסורו 656ולפיכך אינו חוזר ונאסר
אף כשיגיע זמן איסורו כמו שנתבאר בסימן תמ"ז:*657
]* ועיין שם שאף האוסרים בב' נותני טעם מודים בג' נותני טעם658
מטעם המבואר שם ואין הדבר דומה לדגים שנתבשלו בקדירה של
בשר שיש אוסרים לאכלם בחלב אף על פי שיש ג' נותני טעם מן הבשר
לקדרה ומהקדירה להרוטב של דגים שבתוכה ומהרוטב לדגים 659לפי
שטעם קלוש של בשר המובלע בדגים יש בו חשיבות טעם קצת כי נבלע
אוכל באוכל שהדגים ראוין לאכילה והבשר נתן בהם טעם לשבח לכך
אסור לאכלו בחלב אם נתבשלו בקדירה של בשר אבל טעם קלוש של
חמץ שנפלט מן הכלים או מן היורה וחוזר ונבלע בכלים אינו חשוב
טעם כלל כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל[.660

יד במה דברים אמורים 661כשמגעיל כלי חלב לבדם או כלי בשר
לבדם אבל אם מגעילם ביחד 662דהיינו שתוחב אותם ביורה בבת
אחת ממש 663צריך ליזהר שיהיה במים ששים כנגד אחד מהם664
או שיהיה אחד מהם אינו בן יומו שאם שניהן הן בני יומן ואין
במים ששים כנגד אחד מהם הרי נאסרו המים מחמת פליטת
 656תוס' חולין קח ,ב סד"ה שנפל .שבלי הלקט סי' רז )פב ,א( .מ"א ס"ק א
)ובסי' תנא סוף ס"ק לט( .ח"י ס"ק ב.
 657סעיף מה.
 658תוס' ע"ז עו ,א סד"ה בת .שבלי הלקט שם .מ"א שם .ח"י שם .ש"ך יו"ד
סי' צד ס"ק טו בשם כמה פוסקים.
 659ס' התרומה רס"י סא .רא"ש חולין פ"ח סי' ל )שמטעם זה אוסרים נ"ט בר
נ"ט בצליה ומתירים בבישול( .רמ"א יו"ד סי' צה ס"ב )שהמנהג להחמיר
לכתחלה כהאוסרים אף בבישול(.
 660רא"ש פ"ב סי' ז .פר"ח ס"א ד"ה ומ"ש כדי .וראה פסקי אדה"ז ע' .160
 661זה שקודם שעה ה' הותר להגעיל כמה כלים יחד.
 662הגהת סמ"ק סוס"י רכב )ע רלב ד"ה פי'( .הגהות מיימוניות )קושטא( פ"ה
הכ"ג )קכט ,סע"ב( .שו"ע ס"ב .רמ"א יו"ד סי' צה ס"ג.
 663רמ"א שם .מ"א ס"ק ח.
 664ראה שערי יו"ד ע' שח.
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הבשר ופליטת החלב המעורבת בהם וחוזרין ואוסרין את הכלים
ואת היורה 665אבל כשאינו מגעילן ביחד אף על פי שמגעילן ביורה
אחת אלא שמכניסן זה אחר זה לא נאסרו המים כלל לפי שיש
כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתר 666קודם שיבוא לכלל איסור
דהיינו מן הבשר או החלב לכלי ומן הכלי להמים שביורה ועדיין
הכל היתר כיון שעדיין לא נפלט לתוך המים אלא טעם חלב לבדו
או טעם בשר לבדו:667
טו וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו במדינות אלו להחמיר
להגעיל היורה תחלה אף אם אינה בת יומה ומגעיל בתוכה קודם
שעה ה'.668
וכן נהגו שלא להגעיל שום כלי 669כשהוא בן יומו 670אף שהוא
יחידי 671ויש במים יותר מס' כנגדו 672ואפילו רוצה להגעילו קודם
שעה ה' 673לא יגעילנו כשהוא בן יומו גזירה שמא יטעו להגעיל כלי
הבלוע משאר איסורי תורה כשהוא בן יומו 674ולא ידקדקו אם יש
במים ס' כנגדו ויחזרו המים ויבלעו בכלי ויאסרו אותם אם אין
בהם ס' כנגדו שהרי אין כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתר
אלא של איסור הבלוע בכלי:
 665תוס' חולין קיב ,א סד"ה הראשון .ס' התרומה סי' סא .הגהת סמ"ק
והגהות מיימוניות שם.
 666אף שכאן אין ג' נותני טעם של היתר )כדלעיל סי"ג(.
 667איסור והיתר כלל לד דין יז .דרכי משה שם ס"ק ג )דבדיעבד שרי( .רמ"א
שם .וראה מ"מ וציונים .פסקי אדה"ז ע' .164
 668ב"ח בסוף הסימן .מ"א סוף ס"ק ו .פר"ח ס"א ד"ה סוף דבר.
 669אולי לאפוקי שלחנות ,כדלעיל ס"ז )ראה ח"י ס"ק יד(.
 670הגהת סמ"ק סוס"י רכב )ע' רלב ד"ה פי'( .רמ"א ס"ב.
 671ט"ז ס"ק ח.
 672ח"י ס"ק יד.
 673מ"א ס"ק ט .ח"י שם.
 674מ"א שם.
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טז ויש חולקין על כל זה 675ואומרים אף כשמגעיל משעה ה' ואילך
אין צריך להגעיל היורה תחילה אף שהיא בת יומה וכן אין צריך
שיהא במים ס' כנגד הכלים אף אם הם בני יומן לפי שכל זמן
שהכלים טרודים לפלוט הגיעול הבלוע בהם אינן בולעים כלום
מהגיעול הנפלט מהם ולא הן מהגיעול הנפלט מן היורה שמחמת
טרדתם לפלוט אין בהם כח לבלוע רק שצריך הוא להזהר שלא
ישהה הכלים בתוך היורה יותר מדאי 676אלא ישהה אותם שם
באומד הדעת 677בכדי שיפליטו כל גיעולם ויוציאם מיד שאם
ישהה אותם שם לאחר שהפליטו כל גיעולם הרי הם חוזרין
ובולעין מגיעול הנפלט מהם כבר או מן גיעול הנפלט מן היורה
דכיון שאינם טרודין עוד לפלוט הרי הם חוזרין ובולעין ונאסרין
אם הם בני יומן ואין במים ס' כנגדן או אם היורה היא בת יומה
אף על פי שיש במים ס' כנגדן:678
יז וכן צריך ליזהר שלא להגעיל ביחד כלים שנבלע בהם איסור
מרובה עם כלים שנבלע בהם איסור מועט 679כגון כפות 680שרוב
תשמישן בכלי שני 681ואין צריך לומר כוסות שרוב תשמישן
בצונן 682לא יגעילנו בבת אחת עם קערות שרוב תשמישן על ידי
 675ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(85רא"ש פ"ב סי' ז .טור )סוף הסימן( .ולמדוהו
מדין בשר שנפל בחלב שבגמרא חולין קח ,ב )כי נייח הדר פליט( ,לפירוש
רשב"ם בתוס' שם ד"ה שנפל )דנייח מבליעתו( .ורוקח סי' רנ למד כן מגמרא
שם ח ,ב )לגבי סימנים(.
 676ראבי"ה שם )סוף ע'  .(83טור ושו"ע ס"א )כפירוש הגר"א שם( .איסור
והיתר כלל נח דין סד.
 677כדלעיל ס"ד.
 678שמ"מ אין בהם ס' כנגד היורה ,כדלעיל ס"ח.
 679ראבי"ה הל' הגעלה )ע'  .(83שו"ת רשב"א ח"א סי' רסג )לדעה זו( .טור סי'
תנא .מרדכי רמז תקעז )שרק קודם זמן איסורו מותר( .שו"ע שם ס"ט וכאן
ס"א.
 680מ"א ס"ק ב.
 681כדלעיל סי' תנא סל"ב.
 682כדלעיל שם סע"ב.
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עירוי מכלי ראשון ואין צריך לומר עם קדירות של מתכות או עם
כפות שמגיסין בהם הקדירה) 683אלא מתחלה יכניס ליורה הכלים
שבליעתן מועטת ואח"כ יכניס הכלים שבליעתן מרובה(684
שממהרין לפלוט גיעול הבלוע מהם ולאחר שפלטו כל גיעולם
שאינם טרודין עוד לפלוט הרי הם חוזרין ובולעין גיעול הנפלט
מכלי שבליעתן מרובה.
וכן צריך ליזהר שלא להגעיל מקצת כלי אחד ב' פעמים כגון
כשמגעיל כלים גדולים שאי אפשר להכניס כל הכלי בתוך היורה
בבת אחת לא יגלגלו ביד סביב במים שלא יחזור ויכניס במים
ממקצת שכבר הוגעל פעם אחת ופלט כבר כל גיעולו ועכשיו
כשחוזר ומכניסו במים הוא חוזר ובולע גיעול שפלט כבר או גיעול
שנפלט משאר כלים שהוגעלו כבר או גיעול שנפלט מהיורה כיון
שעכשיו אינו טרוד עוד לפלוט אלא כיצד יעשה יכניס במים חצי
הכלי או שלישיתו ויוציאנו לאחר שפלט גיעולו ויחזור ויכניס צד
השני ויצמצם כפי יכולתו שלא יכניס מקצת אחד פעמיים:685
יח ויש אומרים 686שאין צריך ליזהר בכל זה אף על פי שמגעיל
משעה ה' ואילך והכלים הם בני יומן ואין במים ס' כנגדן והיורה
היא גם כן בת יומה ואין חוששין שמא יחזרו ויבלעו מהגיעול
שפלטו או מהגיעול שנפלט מהיורה לפי שאמרו חז"ל 687שטבע
הרותחין לבלוע ולא לפלוט מה שבלעו כמו שנתבאר ביו"ד סי'

 683ראה מה שהגיה בקונטרס השלחן )ועל פי הוספת סימני המוסגר אין צריך
להגיה(.
 684מ"א ס"ק ו.
 685ראבי"ה סי' תסד )ע'  .(89והגהות מיימוניות סוף הל' חמץ ומצה .מהרי"ל
הל' הגעלה )ע' יז( .רמ"א סי' תנא ס"ט )שרק קודם זמן איסור אין לחשוש
לזה( .הובא בט"ז כאן ס"ק ה .טור )שאחר זמן פליטתן יש לחוש שיבלעו(.
 686ארחות חיים הל' חמץ ומצה סוס"י פח .כל בו סי' מח )ט ,ד( .רמב"ן חולין
קח ,ב .הובא בר"ן חולין שם )מד ,א( .פר"ח ס"א.
 687חולין שם ,לפירוש הרמב"ן שם .וראה מ"מ וציונים .פסקי אדה"ז ע' .112
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צ"ב 688וכן אלו הרותחין שביורה בולעין הגיעול הנפלט מהכלים
ומן היורה ואינן פולטין את הגיעול שבלעו דהיינו שאינן מבליעין
אותו בתוך הכלים כל זמן שהן רותחין 689דהיינו שמעלין רתיחה
ואבעבועות 690ולפיכך אם קדם והוציא את הכלים מן היורה בעוד
שהרותחין מעלין רתיחה הרי לא נבלע בהכלים שום גיעול אבל
אם הוציא לאחר שנחו מרתיחתן אף על פי שהיד סולדת בו הרי
חזרו הכלים ובלעו גיעול שנפלט מהם או מהיורה לכך צריך לחזור
ולהרתיח המים ויגעיל הכלים פעם שנית ויוציאם טרם שינוחו
המים מרתיחתן:691
יט ולפי ב' סברות אלו האחרונות מותר להגעיל כלים אף בתוך
הפסח )פירוש בחולו של מועד אבל ביו"ט אין להכשיר כלים692
אלא על דרך שיתבאר בסימן תק"ט 693ע"ש( אבל לפי סברא
הראשונה 694כיון שאין תקנה להגעלה אלא על ידי ביטול בס' או
על ידי היתר נותן טעם לפגם אם כן מליל ט"ו שהחמץ אסור
במשהו וגם נותן טעם לפגם 695אסור לפי מנהגנו 696אין להכשיר

 688סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם ס"א.
 689רש"י חולין שם ד"ה והכא במאי עסקינן )לגבי חתיכה( ,ובמחזור ויטרי ע'
) 255לענין הגעלה( .ראבי"ה הל' הגעלה )ע' .(84
 690כדלעיל ס"ג.
 691ראבי"ה שם .עולת שבת ס"ק א .ט"ז ס"ק ג.
 692ט"ז ס"ק ד.
 693סעיף י ואילך.
 694תוס' חולין קח ,ב ד"ה שנפל )ששולל ב' הסברות האחרונות; אף שהם
בשינוי קצת( .פר"ח ס"א )שכל הפוסקים חלוקים על סברה הראשונה
בהגעלה(.
 695ראה כל בו סי' מח )י ,א( ,לפירוש ח"י ס"ק א )שזה תלוי בזמן שנאסר
במשהו ונותן טעם לפגם( .וראה לעיל סי' תמז סי"ח )דקיי"ל שלא נאסרו
אלא מליל ט"ו(.
 696כדלעיל סי' תמז ס"ח.
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שום כלי 697אלא ע"י ליבון באור 698שאז האיסור נשרף ונכלה
לגמרי 699ואין לחוש בו שמא יחזור ויבלע בכלי:
כ ולענין פסק הלכה העיקר כסברא הראשונה 700שרתיחת המים
אינה מעכבת את הכלים מלבלוע וגם טרדת פליטת הכלים אינה
מעכבתן מלבלוע) 701את הגיעול שהוא רך ונסרך ונדבק ונבלע בכלי
שהרי הוא דומה לציר שהוא נבלע בבשר אף כשהבשר טרוד
לפלוט את דמו 702כמ"ש ביורה דעה סי' ע' (703ועוד 704שפליטת
הכלים נגמרת במהרה מיד שמכניסן למים כמו שנתבאר 705ואם
משהה אותם במים מעט יותר יש לחוש שמא חזרו ובלעו מה
שפלטו או מה שפלטה היורה 706ועוד שכשמוציא הכלים מהיורה
והן מלוכלכין במים חמין יש לחוש שמא ברגע זו בלעו ממים הללו
שעל גביהן) 707שברגע זו אינן טרודין לפלוט( לפיכך אין הגעלה
מועלת משעה ה' ואילך אלא א"כ יש במים ס' כנגד הכלים אם
הם בני יומן ואם היורה היא בת יומה צריך להגעילה תחלה כמו

 697שו"ת הרשב"א ח"א סי' רסב .רמ"א סוף ס"א.
 698דרכי משה ס"ק ב .רמ"א שם.
 699כדלעיל סי' תנא ס"ז ,וש"נ.
 700רמ"א סוף ס"א )מזה שאסר להגעיל בפסח .וכן הוכיח הפרי מגדים מש"ז
ס"ק ב( .פר"ח ס"א.
 701תוס' חולין קח ,ב ד"ה שנפל )ששולל ב' הסברות האחרונות; אף שהם
בשינוי קצת(.
 702הרשב"א בתורת הבית בית ד שער א )ב ,ב .שבציר אין אומרים איידי כו'
דמסרך סריכי( ,ובשו"ת ח"א סי' תנו )ששאר איסורין דומים לציר ולא לדם(.
וראה פסקי אדה"ז ע' .60
 703סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם ס"ג.
 704תוס' גמרא.
 705סעיף ד.
 706ראבי"ה סי' תסד )סוף ע'  .(83טור.
 707כדלעיל ס"ה וש"נ.
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שנתבאר 708לפי סברא הראשונה:
כא ומכל מקום יש להחמיר ולחוש גם לסברות האחרונות ולפיכך
אף אם היורה והכלים אינן בני יומן וגם יש במים ס' כנגד הכלים
יזהר בכל מה שצריך ליזהר לפי סברא השניה ובמה שצריך ליזהר
לפי סברא שלישית.709
דהיינו 710שיזהר שלא להגעיל כלים שבליעתם מועטת עם כלים
שבליעתם מרובה 711ושלא להגעיל מקצת כלי שתי פעמים712
ושלא להשהות הכלים יותר מדאי שלא יחזרו ויבלעו הגיעול
שפלטו 713ואף על פי שזה הגיעול הוא נותן טעם לפגם וגם יש
במים ס' כנגדו מכל מקום אם לא יזהר בדברים הללו הרי זה
כמבליע הגיעול בידים בתוך הכלים לפי סברא השניה )שכל זמן
שהכלים טרודים לפלוט אינן בולעים כלום ומחמת שאינו נזהר
יבלעו( ולכתחלה בודאי אין להבליעו בתוך הכלים 714שהרי המים
שביורה אסורין להנות מהם לכתחלה מחמת שהגיעול בלוע בהם
כמו שנתבאר 715וכלים הללו שהוא רוצה להנות מהם ולהשתמש
בהם איך יבליע בהם את הגיעול.
וכן יזהר שלא להשהות הכלים עד שינוחו המים מרתיחתם
שכשמשהה אותן במים חמים שאינן רותחין הרי זה כמבליע בהם

 708סוף סט"ז.
 709מ"א ס"ק ו )להחמיר בכל החומרות אפילו קודם שעה ה' ,ומכ"ש אחר ה'
כשיש ס' ואינם בני יומם( .משמעות רמ"א סוף ס"א )ליזהר בכל הדברים
הנזכרים אחר שש( .וראה מ"מ וציונים.
 710שו"ע ס"א.
 711כדלעיל סי"ז.
 712כלדעיל שם בסוף הסעיף.
 713כדלעיל סט"ז.
 714ראה מ"מ וציונים.
 715סעיף ו.
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הגיעול בידים לפי סברא השלישית 716ומטעם זה צריך ליזהר
לכתחלה שלא להכניס הכלים עד שהמים יעלו רתיחה717
שכשמכניסם קודם לכן יש לחוש שיפליטו ויחזרו ויבליעו 718ואף
שאין הדבר ברור 719שיבליעו מה שיפליטו ואפשר שלא יספיקו
לפלוט ולבלוע קודם שירתיחו המים מכל מקום כיון שלכתחלה
אין להבליע בהם הגיעול אף שהוא נותן טעם לפגם ויש במים ס'
כנגדו א"כ כל מה שאפשר לו לתקן שלא יבליע כלום צריך הוא
לתקן וכיון שלפי סברא השלישית אם יזהר להכניס הכלים ליורה
כשהמים רותחין כבר ולהוציאם מהיורה בעוד שהמים הם
רותחין בודאי לא יבליעו כלום ואם לא יזהר בכך אפשר שיבלעו
צריך הוא ליזהר לכתחלה ולהגעיל בענין שבודאי לא יבלעו כלום
ואף על פי שאף אם יבלעו קודם רתיחת המים יפליטו אחר כך
כשירתיחו המים 720ושוב לא יבלעו כשיזהר להוציאם מהיורה
טרם שינוחו המים מרתיחתם מכל מקום לכתחלה צריך לתקן
בענין שלא יבליעו כלל שאין להבליע איסור לכתחלה על דעת
שיגעילו ויפליטו אחר כך.
וכיון שצריך להזהר בכל דברים הללו כשמגעיל משעה ה' ואילך
לפיכך טוב לו לאדם שיזהר להגעיל קודם שעה ה' כדי שלא יצטרך
ליזהר ולדקדק בכל דברים הללו 721ויש )מהמדקדקים( שנוהגין
להגעיל ג' ימים קודם הפסח:722
כב ואם רוצה להשתמש בפסח ביורה זו שהגעיל בה הכלים קודם
שעה ה' או אפילו אחר שעה ה' אלא שלא היו הכלים בני יומן או
 716כדלעיל סי"ח.
 717כל בו סי' מח )י ,א( .שו"ע ס"א.
 718מ"א ס"ק ד.
 719ראה ט"ז ס"ק ז.
 720עולת שבת ס"ק א ,וכדלעיל סוף סי"ח.
 721שו"ע ס"א .לבוש ס"ג.
 722מנהגים )קלויזנר( סי' צא .מהרי"ל הל' הגעלה )ע' יד( .מטה משה סי' תקמו.
מ"א ס"ק ט .ח"י ס"ק יד.
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אפילו היו בני יומן אלא שהיה במים ס' כנגדן אינו צריך לחזור
ולהגעיל את היורה אחר הגעלת הכלים בתוכה אם הגעילה כבר
קודם הגעלת הכלים 723שהרי הגיעול שנבלע בה מפליטת הכלים
כבר נתבטל במים בס' או שהוא נותן טעם בן נותן טעם של היתר
כמו שנתבאר.
ומכל מקום אם בשעה שהגעיל את היורה בתחלה היתה בת יומה
והגעילה משעה ה' ואילך 724צריך לחזור ולהגעילה פעם שנית אף
אם לא היו הכלים בני יומן והיה במים ס' כנגדן )ואף אם אינו
רוצה כלל להגעיל בתוכה כלים צריך להגעילה ב' פעמים(725
להכשירה להשתמש בה בפסח לפי שכשהגעילה בתחלה חזרו
המים ונבלעו בה ואסרוה שהרי הגיעול שנפלט מן היורה לא
נתבטל במים בס' כמו שנתבאר למעלה 726וגם אינו נותן טעם בן
נותן טעם של היתר כיון שהוא בן יומו וכבר הגיע זמן איסור
החמץ בשעת הגעלה אלא לפי שהמים הללו שחזרו ונבלעו ביורה
אין כל גופן ממשות איסור ואין בהם איסור אלא לפי חשבון
דהיינו לפי ערך גיעול פליטת כל גוף היורה נגד כל המים שביורה
כגון אם יש בכל המים שביורה עשר פעמים כמו כל גוף היורה יש
גם כן במים הללו שחזרו ונבלעו ביורה עשר חלקים של מים
המותרים שהיו ביורה וחלק אחד עשר הוא הגיעול שנפלט
מהיורה למים לפיכך כשחוזר ומגעיל היורה פעם ב' הרי חוזר
ונפלט ממנה הגיעול שחזר ונבלע בתוכה בהגעלה ראשונה ועכשיו
הוא מתבטל במים שביורה ביותר מס' 727ואף שחוזר ונבלע ביורה
 723משמעות המ"א ס"ק ה וס"ק ו.
 724כדלעיל ס"ח ,שהגעלה זו מועלת עכ"פ כדי להגעיל הכלים בתוכה.
 725תוס' חולין ק ,ב סוף דיבור הראשון .רא"ש פ"ז דחולין סוס"י לח )שמועיל
להסוברים שאין אומרים חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים( .וראה פס"ד
צמח צדק לג ,א .דברי נחמיה סט ,א .הערות לשו"ע אדה"ז .הוספות למנחת
פתים או"ח סי' תנב ס"ב .יגדיל תורה )נ.י (.ה ע' פב .מ"מ וציונים .פסקי
אדה"ז ע' .117
 726סעיף ח.
 727רא"ש פ"ז דחולין שם.
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גם בהגעלה זו מכל מקום אינו אוסר את היורה כיון שכבר נתבטל
בס'.
ולפי טעם זה כשמגעילה ב' פעמים קודם הגעלת הכלים בתוכה די
בכך אבל נהגו להחמיר ולחזור ולהגעיל היורה אחר הגעלת
הכלים בתוכה כדי להשתמש בה בפסח אף אם לא היו הכלים בני
יומן והגעילם בתוכה קודם שעה ה' וגם היורה לא היתה בת יומה
בשעת הגעלתה:728
כג ומכל מקום אם היו במים ס' כנגד הכלים אין מחמירין לחזור
ולהגעיל היורה לפיכך מותר להגעיל כלי הבלוע מאיסור בתוך
קדירה כשרה מלאה רותחין אם יש בהם ס' כנגד הכלי שמגעיל729
)רק שיזהר לשפוך הרותחין שבקדירה שאסור ליהנות מהם730
כמו שנתבאר:(731
כד ואף אם לא היו במים שביורה ס' כנגד הכלים אין צריך לשפוך
המים החוצה ולחזור ולמלאותה מים אחרים להגעילה אלא בעוד
מים רותחין הללו בתוכה לאחר גמר הגעלת הכלים מכניס לתוך
המים אבן מלובן או לפיד בוער ומתוך כך ירתיחו המים ביותר
ויגברו ויעלו על שפת היורה וזו היא הגעלתה 732כמו שנתבאר
למעלה:733
כה לא יניח כלים הרבה לתוך סל אחד מנוקב 734או לתוך שבכה

 728ב"ח סוף הסימן .מ"א ס"ק ו.
 729משמעות הט"ז ס"ק ה .וראה פס"ד צמח צדק לג ,א .מ"מ וציונים.
 730אליה רבה ס"ק ד.
 731סעיף ו.
 732ראבי"ה הל' הגעלה )סוף ע'  ,83לדעה דלעיל ט"ז שאינן אוסרות היורה
כשהיא טרודה לפלוט( .איסור והיתר כלל נח דין ס .ב"ח סוף הסימן .עולת
שבת סוף הסימן .וראה מ"מ וציונים.
 733סעיף א.
 734רוקח סי' רנב .מרדכי רמז תקפ .שו"ע ס"ג.
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אחת 735ויגעילם יחד אלא אם כן הם מונחים שם בריוח שאינם
נוגעין זה בזה 736לפי שבמקום נגיעתם אין הגעלה עולה שם ואף
על פי שהמים מגיעים שם שהרי לענין טבילה אין נגיעה זו חשובה
חציצה 737מכל מקום לענין הגעלה צריך שרתיחת המים יגיעו בכל
שטח הכלי 738ובמקום נגיעתם אין הרתיחה עולה יפה.739
)אבל בתוך כלי שאינו מנוקב לא יגעיל אפילו כלי אחד אף על פי
שהוא צף בתוכו ואין נוגעין זה בזה אלא אם כן משהה אותם
בתוך היורה כשיעור שנתבאר בסימן תנ"א 740ע"ש(:
כו אם אוחז את הכלי בתוך הרותחין על ידי צבת צריך לגלגל מעט
את הכלי דהיינו שיפתח את הצבת בתוך הרותחין ויאחוז הכלי
במקום אחר כדי שיעלו הרותחין על מקום אחיזת הצבת741
ולפיכך יותר טוב להגעיל בשכבה או בסל מנוקב:742
כז חמי טבריא דינם כחמי האור להחמיר כגון לענין בליעה שאם
נשתמש איסור בכלי ע"י חמי טבריא נאסר הכלי 743אבל אין
מגעילין בתוכם כלים שנאסרו על ידי חמי האור אפילו לא נאסרו
אלא ע"י חום כלי שני 744לפי שחמי טבריא אינן תולדות האור
 735לבוש ס"ב.
 736רמ"א ס"ג.
 737רוקח ומרדכי שם .לבוש שם .ח"י ס"ק טו .וכמבואר ביו"ד סי' קכ ס"ב,
וסי' רא ס"ט.
 738לבוש שם.
 739ט"ז ס"ק ט.
 740סעיף כח .וראה מ"א ס"ק ט.
 741אגודה סי' כז )שמטעם זה לא יגעילם בצבת( .אגור סי' תשמב )שירחיב
הצבת( .שו"ע ס"ד .לבוש ס"ה.
 742איסור והיתר כלל נח דין סג .ח"י ס"ק טז.
 743ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' צב .ב"י סוף הסימן .וראה לעיל סי' שיח
ס"ח.
 744ראה מ"מ וציונים.
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וכבר אמרו 745כבולעו כך פולטו מה בולעו ע"י תולדות האור אף
פולטו ע"י תולדות האור 746אבל אם לא נאסרו רק ע"י חמי טבריא
יכול להגעילם על ידם 747וכל שכן על ידי חמי האור:748
כח אין מגעילין בשום משקה רק במים 749לפי שיש אומרים750
ששאר משקים אין בהם כח להפליט כל הגיעול כמו המים ומים
המעורבים עם אפר )שקורין לו"ג( דינם כשאר משקים 751שהאפר
מבטל כח המים ובדיעבד שעבר והגעיל בהם 752או בשאר
משקין 753עלתה להם הגעלה:
כט אם הגעיל הרבה כלים ביורה עד שמרוב פליטת הכלים נעשו
המים כציר אין להגעיל עוד באותן המים:754
ל ולפי שרבו מאד הדקדוקים בהלכות הגעלה ואין הכל בקיאין
בהם לפיכך ראוי ונכון שבעל תורה הבקי בהלכות הגעלה הוא
יגעיל את הכלים 755ולא כמו שנוהגין עכשיו:756
 745גמרא ל ,ב.
 746ארחות חיים שם .שו"ע ס"ה.
 747ב"י שם .רמ"א ס"ה.
 748ארחות חיים שם .ב"י שם .פר"ח ס"ה.
 749רמ"א ס"ה.
 750רמב"ן חולין קח ,ב .הובא בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תקג ,ובר"ן חולין פ"ח
)מד ,א( .ארחות חיים הל' חמץ ומצה סי' צב.
 751ארחות חיים שם .ב"י סוף הסימן .מ"א ס"ק י .וראה לעיל סי' תנא סס"ב
שמועיל עכ"פ לבטל הריח מקנקנים שהיה בהם יי"ש .וראה פסקי אדה"ז ע'
.177
 752שיירי כנסת הגדולה הגב"י את יג .וראה פר"ח ס"ה ,וביו"ד סי' צה ס"ק
יט .וראה אליה רבה ס"ק ח.
 753ארחות חיים שם .רמ"א שם.
 754ר"ן חולין פ"ח )מד ,א( .רמ"א ס"ה.
 755ספר חסידים סי' תשלא .מ"א ס"ק ט .ח"י ס"ק ז.
 756ראה ח"י שם.
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דיני אפיית המצה ובאיזה מצה יוצא ידי חובתו ובו כ"ט סעיפים:

א תנור שאפו בו חמץ כשרוצה לאפות בו מצה צריך להכשירו על
ידי ליבון באור כדין כלי חרס 757שאין לו הכשר אלא על ידי
ליבון 758לפיכך צריך להסיקו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזין
ממנה 759שבפחות מכן אינו נקרא ליבון גמור 760כמו שנתבאר בסי'
תנ"א.761
וצריך ליזהר שילכו הגחלים על פני כולו )כדי להכשיר את כולו(
ואין די לו )להכשירו( בלהבה בלבד לפי שכמו שבכל השנה
כשנאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים )שמפזרים אותם
על גבי התנור קודם האפייה( כך הוא פולטו על ידי גחלים לפיכך
אפילו אם הסיקוהו כמה פעמים קודם הפסח אינו מספיק להתיר
לאפות בו מצה לכתחלה אלא אם כן כיון להתירו לצורך הפסח
כי שמא לא הלכו הגחלים על פני כולו כל זמן שלא נתכוין לכך.762
אבל בדיעבד שעבר ואפה בו מצות יש להתירם באכילה דכיון
שהוסק כמה פעמים קרוב הדבר שהיו גחלים על פני כולו פעם
במקצת זה ופעם במקצת זה אבל אם לא הוסק אלא פעם אחת
ולא כיון להתירו לצורך הפסח על ידי היסק זה וספק לנו אם הלכו
 757מ"א ס"ק א .וראה לעיל סי' תנא סי"ב )אימתי יש ללבנים שנבנה מהם
התנור דין כלי חרס( וסי"ג )בכלי מתכות שנשתמש ע"י האור ,שמבשר לחלב
סגי בהגעלה ,או ליבון קל ,ובחמץ  -רק בהפסד מרובה( .לקמן סי' תצד סט"ז
)גם לענין מבשר לחלב(.
 758לבוש סי' תנא סוף סכ"ב )שגם בתנור של חרס מועיל היסק מבפנים( .וראה
מ"א שם ס"ק ד .אליה זוטא שם ס"ק כו .ח"י שם ס"ק סט וכאן ס"ק א.
לעיל שם ס"ח .מ"מ וציונים.
 759ירושלמי סוף ע"ז )בסכין( .הרב ]רבנו[ יונה )בתנור( ,הובא בטור .שו"ע
ס"א.
 760רק ליבון קל )שמועיל בכלי מתכות כמו הגעלה( ,כדלעיל שם ס"י.
 761סעיף ז.
 762רבנו יונה .הובא בטור ושו"ע שם .וכ"ה לקמן סי' תצד סט"ז .וראה שאלי
ציון ח"ב סי' יט אות ד.
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הגחלים על פני כולו יש לאסור אפילו בדיעבד:763
ב יש נוהגין להטיל בתנור קרקע חדשה כדי שלא יצטרכו להכשירו
ע"י היסק 764שהחמץ הבלוע בגגו ובקירותיו הוא נפלט על ידי
ליבון השלהבת כשמסיקין אותו לאפות בו המצות 765ומנהג יפה
הוא 766ובלבד שיטילו בו קרקע עבה בכדי אצבע 767או יותר על פני
כולו אבל הטחה מועטת אינה מועלת כלום שאינה מפסקת בפני
גיעול חמץ הבלוע בקרקעיתו הישנה שלא יצא לחוץ:768
ג כשמכשירו על ידי היסק טוב וישר הוא לגורפו ולנקותו היטב
אחר ההיסק 769ולהמתין עד שיצטנן קצת 770ואחר כך יחזור
ויסיקוהו שנית לאפות בו המצות שאם לא יסיקוהו שנית אלא
יאפה בו מיד לאחר שגרף הגחלים אחר ההיסק הראשון וכן אם
לא ימתין בין היסק להיסק עד שיצטנן קצת יש לחוש שמא לא
יסיקנו היטב כל כך בהיסק הראשון שמסיקו להכשירו לפי
שיתיירא שלא ישרפו המצות שיאפה בו אחר היסק הראשון או
אחר היסק השני:771

 763מ"א שם .ח"י ס"ק ב.
 764טור ושו"ע ס"א.
 765מ"א ס"ק ב.
 766טור ושו"ע שם.
 767לבוש ס"א .מ"א שם .וראה גם לעיל סי' תנא סמ"ח סנ"א וסס"ה )שבלא
הכשר לא סגי בהפסק סדין למצות חמות( .ושם סוף סס"ה ,דהיינו רוחב
גודל.
 768לבוש שם.
 769דרכי משה ס"ק א ,בשם מהר"י ]ברונא[ .רמ"א ס"א )לחזור ולהסיק(.
לבוש ס"א )לגורפו ולנקותו כו'(.
 770מ"א ס"ק ג .ח"י ס"ק ה.
 771מ"א שם.
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תקט כמה דינים פרטיים להלכות יום טוב ובו ט"ז סעיפים:
ללבנו773

ביו"ט
י כלי הצריך הגעלה או ליבון אסור להגעילו 772או
מפני שהוא מתקן כלי ביו"ט 774ואפילו אם רוצה להשתמש בו
ביום לצורך אוכל נפש מכל מקום אם היה אפשר להכשירו מערב
יו"ט אלא ששכח 775אסור להכשירו ביו"ט כדין מכשירין שאפשר
לעשותם מערב יו"ט ואם לא היה אפשר להכשירו מערב יו"ט
מותר להכשירו ביו"ט 776אלא שאין מורין כן 777כדין מכשירים
שאי אפשר לעשותם מערב יו"ט:778
יא מותר ללבן ביו"ט כלי ברזל שאפו בו מאכל של גבינה כדי
לאפות בו ביום מאכל של בשר 779אע"פ שהיה אפשר ללבנו מערב
יו"ט 780לפי שאינו ניכר שמתקן כלי אלא הוא מחממו כדי לאפות
בו 781ובלבד שמיד שיעבירנו מן האש יתן בו המאכל של בשר782
אבל אם יצטנן הכלי ואח"כ ילבנו שנית כדי לאפות בו א"כ הרי
ליבון הראשון לא היה רק להכשירו 783ונמצא עשה הבערה כדי
לתקן כלי ביו"ט:784
 772הגהת סמ"ק סי' קצד )ע' קסד( .הגהות מיימוניות פ"א אות ה .מרדכי ע"ז
רמז תתסא .רמ"א ס"ה.
 773הגהת סמ"ק והגהות מיימוניות ומרדכי שם .שו"ע ס"ה.
 774לבוש סוף ס"ה.
 775ראה מ"א סי' תקט ס"ק ב .לעיל ס"א.
 776ראה אור זרוע הל' יו"ט סי' שמה .הגהות אשרי פ"ב סי' יב .דרכי משה ס"ק
ב .מ"א סקי"א.
 777הגהת סמ"ק שם.
 778כדלעיל ס"ב.
 779סמ"ג ל"ת עה )כה ,א( ,בשם הר"י בתשובה .סמ"ק סי' קצד )ע' קסג( .מרדכי
רמז תרפא .הגהות מיימוניות פ"א אות ה .שו"ע ס"ה.
 780דרכי משה ס"ק ב .מ"א סקי"א.
 781סמ"ג וסמ"ק ומרדכי והגהות מיימוניות שם.
 782הגהת סמ"ק שם )ע' קסד( .הגהות מיימוניות שם .מרדכי ע"ז רמז תתסא.
שו"ע שם.
 783מרדכי ביצה שם וע"ז שם.
 784ראה מ"מ וציונים.
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יב וכל זה כשמלבן מחלב לבשר או מבשר לחלב דכיון שאין צריך
ללבנו היטב עד שיהא נצוצות נתזים ממנו אלא די לו בליבון קל
כמ"ש בסי' תנ"א 785וביו"ד בסי' קכ"א 786אינו ניכר שמתקן כלי787
אלא הוא מחממו כדי לאפות בו.788
אבל אסור ללבן ביו"ט כלי ברזל הבלוע מאיסור 789אם היה אפשר
ללבנו מערב יו"ט 790אפילו רוצה לאפות מאכל של היתר 791מיד
שיעבירנו מן האש דכיון שצריך ללבנו עד שיהיו נצוצות נתזים
הימנו הרי ניכר שמתכוין להכשירו ולתקן כלי ביו"ט:792
יג וכל זה בכלי שמן הדין צריך הגעלה או ליבון אבל אם אינו צריך
אלא מחמת חומרא בעלמא כגון שפוד שצלו בו בשר שאינו מלוח
ורוצה לחזור ולצלות בו ביו"ט מותר ללבנו תחלה 793אע"פ שהיה
אפשר ללבנו מערב יו"ט 794דכיון שמן הדין אינן צריך כלל ליבון
ולא הגעלה 795הרי אינו מתקן כלום:796

 785ס"י )שבמקום שמועלת הגעלה מועיל ליבון קל( ,וסי"ג )לדעה הב' ,אף לענין
חמץ בפסח מועלת הגעלה במקום ליבון .ובהגהה שם ,לענין בשר בחלב לכל
הדעות מועלת הגעלה( ,וש"נ.
 786סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה רמ"א שם ס"ד .ש"ך סקי"א.
 787הגהת סמ"ק והגהות מיימוניות שם .לבוש ס"ה .מ"א שם.
 788והיינו שגם ליבון קל שעל ידי ההיסק מבחוץ מועיל להכשיר מהטעם שנבלע
מבפנים .וראה לעיל )הערה .(60
 789הגהת סמ"ק והגהות מיימוניות שם .שו"ע ס"ה.
 790אור זרוע שם .הגהות אשרי שם .מ"א שם.
 791שו"ע סוף ס"ה.
 792ראה לעיל ס"י .מ"מ וציונים.
 793דרכי משה ס"ק ב בשם הר"א מפראג .רמ"א ס"ה.
 794מ"א סקי"ב.
 795כמבואר ביו"ד סי' עו ס"ד .ראה שו"ע ורמ"א שם .ט"ז שם ס"ק י .ש"ך שם
ס"ק כג.
 796הר"א מפראג שם .מ"א שם.

