
  לפסח גז תנורהכשר 
  

  שוע"ר סי' תנא

ומעמידין עליה קדירה או מחבת בתנור על האור  ,חצובה (שקורין דרייפוס) והוא כלי שיש לו ג' רגלים כד
לפי שלפעמים נשפך עליה עיסה ונבלע בה טעם  ,צריך ללבנה באור ,אם רוצה להשתמש בה בפסח ,כל השנה

  .חמץ על ידי האור שלא על ידי משקה

לפי שברוב  ,צריך ללבנו ליבון גמור כדינו ,י של ברזל שמשימין על חררה כשנאפת על הכירהכיסו מב
אלא על ידי חום  ,די משקהובולע ממנה טעם החמץ שלא על י ,הפעמים הוא נוגע בגוף החררה שתחתיו

  .האש בלבד

לפי  ,ראשון נהגו כל ישראל להגעילן על ידי עירוי מכלי ...השולחנות שאוכלים עליהם כל השנה  נח
ועכשיו נוהגין במדינות אלו להגעילן על ידי  ... שלפעמים נשפך עליהם מרק מן הקדירה וכבולעו כך פולטו

  .יחים עליהם פשטיד"א חמה (פת חמה)לפי שלפעמים מנ ,עירוי עם אבן מלובן

ר להניח אסו ,תנור של בית החורף (פירוש תנור גדול המוקף קכלי"ן סביב שמחממין בו בית החורף) סה
שהרי כל  ,כדין כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שנתבאר למעלה ... בפסח שום דבר על גביו מלמעלה

ונבלע שם טעם חמץ על ידי חום  ,השנה רגילות להניח שם פשטיד"א ושאר חמץ בשעה שהתנור מתחמם
ף על פי כן אין החמץ א ,ואפילו אם רוצה להסיק את התנור היסק גדול .ואינו יוצא מידי דפיו לעולם ,האור

שהרי אין החמץ נבלע שם דרך חלל התנור אלא דרך  ,נפלט משם על ידי היסק זה שהוא בתוך חלל התנור
  .וכבולעו כך פולטו כמו שנתבאר למעלה ,גביו

 ,או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסח ,ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התנור מניח עליו חתיכת ברזל
אבל אם הניח  .המפסיק מותר להניח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתנור מתחמם בפסחועל גבי זה הדבר 

  .אלא מאכל צונן בשעה שהתנור צונן ,סדין עליו אין להניח על הסדין

אין להשתמש בו  ,שמעלצ"ט)יכלי כסף המצויירים בצד הפנימית שלהם בהיתוך זכוכית (שקורין ג עה
מנהג מדינתינו שמחמירין כהאומרים שאין הגעלה מועלת  לפי ,אפילו על ידי הגעלה ,בפסח לכתחלה

  .לזכוכית

  שוע"ר סי' תסא

כדין כלי חרס שאין לו  ,כשרוצה לאפות בו מצה צריך להכשירו על ידי ליבון באור ,תנור שאפו בו חמץ א
שבפחות מכן אינו  ,לפיכך צריך להסיקו כל כך עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה .הכשר אלא על ידי ליבון

 ,וצריך ליזהר שילכו הגחלים על פני כולו (כדי להכשיר את כולו) .נקרא ליבון גמור כמו שנתבאר בסי' תנ"א
לפי שכמו שבכל השנה כשנאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים  ,ואין די לו (להכשירו) בלהבה בלבד

  .טו על ידי גחליםכך הוא פול ,(שמפזרים אותם על גבי התנור קודם האפייה)

שהחמץ הבלוע בגגו  .היסק ל ידיכדי שלא יצטרכו להכשירו ע ,יש נוהגין להטיל בתנור קרקע חדשה ב
  .כשמסיקין אותו לאפות בו המצות ,ובקירותיו הוא נפלט על ידי ליבון השלהבת

  שו"ע יו"ד סי' צב ס"ו

פל כנגד האש, מותר, שהאש שורפו כשנפל באותו צד שאינו כנגד האש, אבל אם נ ...נהגו העולם לאסור 
  ודוקא בדבר מועט כגון טיפה. .ומייבשו


