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  ה"ב

  פתח דבר
חלק , ר הזקן"ק אדמו"אשר לכ,  הלכות פסחהשלחן ערוךת יוצא בזה לאור "בשבח ותודה להשי

  ."דברי שלום"אור בעם , תנב-תמחהכולל סימנים , שלישי

  .הגעלה וליבון, עיקרו של חלק זה דן בדיני מכירת חמץ

  .נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן" דברי שלום"הבאור 

  . וכותרות משנה לסעיפים,חלוקת קטעים,  פיסוקבפנים נוסח השלחן ערוך נוסף

  .ההלכות הכלולות בופרטי  סיכום תוכן  בהערותנוסף, בהלכות הסבוכות יותר

אשר מהם , ראשונים ואחרונים, בתלמוד ופוסקים, בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות, במקורות
  .בירר רבינו הלכות אלו

ואם . מוסברת ההלכה בהערות, במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום
  . בהערות לדבריהםמצויין, דנו בנושא זה באיזהו מקומן

אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור ;  בשלחן ערוך שלו לחדש ולהכריע מרבהרבינו
עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין  ,בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו, בלשונו הזהב

  .הורחב ביאור הדברים בהערות שבשולי הגליון, וכדי להקל על הבנתם. בפרטיהם

שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל שגם מי , הבנת ההלכה להקל אורים האלו היאכיון שמטרת הב
 בסגנון מוסברים כאן הדבריםלכן  , בזה הזקןוינושיטת רב, להבין את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה

  . נחוץ להבנת הנושאדבר מלבד במקום שה;ס יותר מדאי לפלפוליםלהכנמבלי , קל ומובן

כל  .הכוונה היא למסכת פסחים,  בסתם–כ " לתלמוד בבלי וירושלמי ונוהבכרך הזכל מקום שמצויין 
כל מקום שמצויין לסימן  ו.הכוונה היא להלכות חמץ ומצה,  בסתם–כ "ם ונו"מקום שמצויין לרמב
  .הכוונה היא לחלק אורח חיים,  בסתם–ת "או לשאר ספרי ההלכה ושו, בטור ושלחן ערוך

ו  בספרים שקדמוננונעזר, )ג"ת תשס"קה(ג "חן ערוך רבינו ח במבוא להוצאה החדשה של שלאמורכ
י "הגרא(פסח ' ר הזקן הל" אדמוהערות לשלחן ערוך: לבאר את הלכות פסח שבשלחן ערוך רבינו

; )הרב ביסטריצקי(מראי מקומות לקונטרס אחרון ; )הרב אשכנזי(מראי מקומות וציונים ; )ריבלין
  ).הרב דייטש(אורים לקונטרס אחרון י ובקובץ הערות). הרב לב(מדרכי הקונטרס 
  : הוספות אלובסוף הספר באים

   .תשובת רבינו בענין מכירת חמץ) א
   .תשובת רבינו בענין תנוך האוזן) ב
   . ליבון ביום טוב– תקט מןסי) ג
   . מכירת חמץסקירה על סדר) ד
  .סדר המכירה והשטרות) ה
  .סיכום הלכות ליבון והגעלה) ו
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  )תב-תמח' סי (ג" ח–הלכות פסח 

   דין חמץ שעבר עליו הפסחתמח
  א סעיפים"ובו ל

  חמץ שעבר עליו הפסח

בר עליו כל הפסח ובין שלא עבר עליו אלא  בין שע,2 דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח1 חמץא
 . הרי הוא אסור בהנאה לכל אדם מישראל,3 אפילו מקצת יום טוב האחרון של גליות,מקצת הפסח

 ולא רצו חכמים לחלוק ,4לפי שקנסוהו חכמים לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא
  .5בגזירתם ואסרוהו על כל אדם

__________________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ב- א"ס(חמץ שעבר עליו הפסח ) א(
  ).ה- ג"ס(כרי שהביא דורון חמץ ) ב(
  ).טז- ו"ס(מכירת חמץ ) ג(
  ).כה- ז"סי (מכירה או מתה על מת להחזיר) ד(
  ).ו"סכ(מכירה למומר ) ה(
  ).ז"סכ(ישראל וכרי השותפים בחמץ ) ו(
  ).ח"סכ(כרי שאפה פת מתבואה של ישראל ) ז(
 ).ל- ט"סכ(פסח חמץ שמצא אחר ה) ח(
חמץ של  (ג"ע ס"טור ושו. ) ושל ישראל אסור בהאה,חמץ של כרי שעבר עליו הפסח מותר בהאה (א,  כחמשה 2

 .)אסור בהאה ,ישראל שעבר עליו הפסח
 ועשה חמץ של ישראל ,ישראל מקבל דורון חמץ מן המחה ולמעלה (ג, ביעור חמץ קכו' ב הל"עיטור ח בעל ה3

אפילו (ק יד "תסז ס' וסי, )ואם קבלו אסור בהאה (ק א"א ס" מ. הובא בטור). שאסור בהאה,שעבר עליו הפסח
דאסור אף בהאה אחר , רמשמעות הטור בשם העיטו, ואם עבר וקבלה (ק ז"י ס"ח. )ביום טוב האחרון אסור

  .)פסח
 לא יקבלו , האחרון סמוך לחשיכהם טוב אפילו הביאו ביו,כרי שהביא לישראל דורון של חמץ(ג "וכן הוא לקמן ס
 ועובר עליו בבל יראה ובל , שהרי בקבלה זו קה לו הדורון בקין גמור ועשה חמצו של ישראל,הישראל מידו

  ).הימצא ברגע זו שעד הליל
 לא החמירו בו כל כך לאסור להשהות תערובת חמץ ,שיום שמיי איו אלא מדברי סופרים(ח "תסז סכ' ן סיולקמ

  ). אסור להשהותו אפילו ביום שמיי,אבל החמץ משהו עצמו .משהו
וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב (ג "תלה ס' כדלעיל סי, פ יכפה עליו כלי"עכ, ואף שאין לשרפו ביום טוב

  ... לא יגע בו אלא יכפה עליו כלי עד הערב, ומצא חמץ בבדיקתו, האחרון של גליותם טוב אפילו ביו ...עצמו
   ).ולערב יבערו

אסור  (ק ג"א ס"מ. ) הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא,רבי שמעון קסא קיס... רבא אמר  (א,  רבא כט4
 .) דקסוהו הואיל ועבר על בל יראה,בהאה

 אלא , לאו לדידיה בלחוד דעביד איסורא הוא דקא קיס, קסא הוא דקא קיסןודאמרי (ה ודאמרין"ד) ב, ז (ן"ר 5
גזל ] ב, בבא קמא צו[ראה להביא ראיה מהא דתן בפרק הגוזל קמא  (ג"ח ריש ס"פר. )אפילו לאחריי מי אסור

 והא הכא דגזל ודאי לא קעבר .ר לוי שהוא אסו"כלומר אעפ, חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפיך
  ).אלמא דכל חמץ שעבר עליו שום אדם אסר לכל,  אלא הגזלן ואף על פי כן אסור לגזל,עליה

 כיון שעבר עליו ישראל בבל  ... ושכח או אס ולא ביערו...כל מקום שהוא חייב לבערו  (ז"תמ סי' וראה גם לעיל סי
 כדין חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח , ובהאה לכל אדם מישראל הרי הוא אסור באכילה,יראה ובל ימצא
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 שלא היה יכול לבערו או שלא היה יודע ממנו כלל עד ,החמץ אנוסולא עוד אלא אפילו היה בעל 
 כדי שלא יניח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר אנוס , אף על פי כן אסרוהו בהנאה,לאחר הפסח

  :6הייתי

 אם הוא בצק או פת במקום שנוהגין ,8 אפילו באכילה,7 אבל חמצו של נכרי שעבר עליו הפסח מותרב
  : דכיון שלא נעשה בו עבירה בשהייתו עד לאחר הפסח לא אסרוהו חכמים,9היתר בפת של נכרי

  נכרי שהביא דורון חמץ

 לא יקבלנו ,10 האחרון סמוך לחשיכהיום טוב אפילו הביאו ב, נכרי שהביא לישראל דורון של חמץג
יו  ועובר על, ונעשה חמצו של ישראל13 שהרי בקבלה זו נקנה לו הדורון בקנין גמור,12 מידו11הישראל

  .בבל יראה ובל ימצא ברגע זו שעד הלילה

 וכיוצא בדברים כאלו שניכר מהן שהוא חפץ ,וכן לא יאמר לו הישראל שיניח הדורון במקום צנוע
 שכל הדבר המונח , על ידי שהוא מונח בביתו או בחצרו15 שאם הוא חפץ בו הוא נקנה לו,14בדורון

___________________ 
 שאסור לכל אדם ליקח אותו ,החמץ עצמו לעולם הוא עומד באיסורו (ג"תמג סי' סי. )ח"תמ' שיתבאר בסי

 ואם תו הכרי במתה לאחר הפסח חייב לבערו מן . אפילו לא מכרו לו הישראל עד לאחר הפסח,מהכרי
 , ועבר עליו הישראל בבל יראה ובל ימצא,וקודם אותו זמן היה החמץ כמופקד ביד הכרי (כ" סלקמן סוף. )העולם

 .) ואסור לכל אדם מישראל לקותו מן הכרי,הפסח אסור בהאהולפיכך חמץ זה לאחר 
ח  כדי שלא יי, אפילו היחו בשגגה או באוס ...חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהייה לעולם (ד"א ה" פם"רמב 6

חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור  ( שםע"טור ושו. )חאדם חמץ ברשותו בפסח כדי שיהה בו אחר הפס
  .) אפילו היחו שוגג או אוס,בהאה

 אף על פי ... וביטל כל חמצו ששאר ברשותו ,ד כתקת חכמים"פ שבדק בליל י"אע (ט"לקמן סכיתירה מזו תבאר ו
 מותר בהאה יש לחוש שמא ייח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שאם יהא ... כן הוא אסור בהאה
 שהשליכו שם ,ואפילו חמץ שמצא מושלך במקום הפקר. כדי שתיר לו ליהות ממו, שהפקירו קודם הפסח

ה "תמ'  כמו שתבאר בסי,ישראל קודם שעה ששית בערב פסח כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא בפסח
 ."וש, ) מכל מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם מישראל ליהות ממו,כן לכתחלהשמותר לעשות 

,  שעבר עליו הפסחשל כריחמץ  (א"ע ס"טור ושו. )חמץ של כרי שעבר עליו הפסח מותר בהאה (א,  כחמשה 7
 .)מותר

 הפסח מותר וחמץ של כרי שעבר עליו ( עהאשאלתות צו שאילת ).מותר אפילו באכילה(ב "ב ה"פירושלמי  8
).  באכילהלוחמץ של כרי שעבר עליו הפסח מותר ואפי (א, ף שם ז"רי).  אפילו באכילה מי שרי...לישראל בהאה 

 .)מותר אפילו באכילה (ע שם"טור ושו
 אבל במקום ,ם"מתיתא במקום שלא הגו לוכל פת עכו. הא באכילה אסור... מותר בהאה  (ב"ב ה" פירושלמי 9

חמץ של כרי '  הא דתי מתי,ובירושלמי קאמר (ד' ב סי" פש"רא. )ם מותר אפילו באכילה"פת עכושהגו לאכול 
 לו אבל במקום שהגו לאכול מותר אפי, במקום שלא הגו לאכול פת של כרי,שעבר עליו הפסח מותר בהאה

  .)באכילה
 ."וש, )ות שוהגין היתר ובמקומ,אם הוא מקום שוהגין איסור בפת של כרי(ט "מב סיש' וכדלעיל סי

 ).3הערה (ושם סמן , )מקצת יום טוב האחרון של גליות(א "כדלעיל ס 10
 שהגו עכשיו שישראל מקבל דורון חמץ מן המחה ,והדין עליו להחמיר (ג, ביעור חמץ קכו' ב הל"עיטור חה 11

וכרי שמביא לישראל דורון (ד ' ב סי" פש"רא). ח שאסור בהאה ועשה חמץ של ישראל שעבר עליו הפס,ולמעלה
 .טורהובאו ב. ד"כדלקמן ס ,) יאמר הישראל שאין רוצה שיקה לו רשותו,במוצאי פסח סמוך לערב ומיחו בביתו

 .)לא יקבלו הישראל, מביא לישראל דורון חמץ ביום אחרון של פסחאם גוי  (ב"ע ס"שו
 ).שלא יקבלו מידויזהר הישראל (ב " לבוש ס12
ומטעם זה ... גזירה שמא יבא לאכול ממו (ז "תמו ס' מטעם האמור לעיל סי, וגם בלא טעם זה אסור לקבלו מידו 13

  ."וש, )אסור ליגע בחמץ של כרי כל ימי הפסח
ולא  (ק ב" סוף סבקוטרס אחרוןרמו ' וראה לעיל סי. )וגם לא יהא יכר מתוך מעשיו שחפץ בו (ע שם" טור ושו14

 .) אלא כשאיו אומר כלום בפיו,ח"ע סימן תמ"כתב כן הטור ושו
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  .16שחצירו הוא כשלוחו לכל דבר ,בחצירו של אדם נקנה לו כאלו הוא מונח בידו ממש

 לפי שמן הסתם אין , שהוא חפץ בהדורון אין חצירו קונה לו17אבל כשאין ניכר מתוך דבריו או מעשיו
 וכיון שאין נוח לו לקנותו אין חצירו נעשה כשלוחו ,18נוח לאדם לקנות לו דבר האסור לו לקנותו

  :19בעל כרחו שאין אדם נעשה שליח לחבירו ,לקנות לו דבר שאין נוח לו

  .20 ומכל מקום טוב להחמיר ולפרש בפיו שאינו רוצה שיקנה לו חצירו את הדורון של הנכריד

 כמו , אפילו יום טוב האחרון, אם הוא שבת או יום טוב,וצריך ליזהר לכפות עליו את הכלי עד הערב
ת אין  שבשעה מועט,22 הביאו ביום טוב האחרון סמוך לחשיכהם כן אלא א.21מ"שנתבאר בסימן ת

  .לחוש שמא ישכח ויאכלנו

___________________ 
...  לישראל ביום טוב אחרון )מתה(ומה שהגוים משלחין ככרות של חמץ דורון (קעח ' א סי"א ח"ת הרשב"שו 15

אסר בהאה  זכה בו לי, אף על פי שהוא אסור בהאה,דכל שרוצה לזכות בו... בשהיחו הגוי בחצרו המשתמרת 
  ).לעולם ולעבור בו כחמצו
 , הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל,וכיון שאסור לו להות ממו(ב "תלא ס' עיל סיוהייו שאף שתבאר ל

 .מכל מקום כשרוצה לזכות בו זכה בו ליאסר בהאה ולעבור עליו, )ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו
 ומר סבר חצר משום , כי היכי דאית לה יד חצר מי אית לה,איתרבאיקמיפלגי מר סבר חצר משום ידה  (ב, מ י" ב16

שלא אמרו חצרו של (א "וכדלקמן סי). חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות(א "רע,  יב.)שליחות איתרבאי
  . ) אבל אין שלוחו של כרי כמותו, שהחצר הוא כשלוחו ושלוחו של ישראל כמותו,אדם קוה לו אלא בישראל

 .מראי מקומות וציויםה ורא
 .כדלעיל,  אמר לו שייח במקום צועולא, ויקבלו בידוהייו שלא  17
דאיסורא לא יחא ליה  (ק ג" סבקוטרס אחרוןתלו ' סילעיל  וכן הוא. )איסורא לא יחא ליה דליקי (ב, מ צו" ב18

' כגון חמץ בפסח כמו שתבאר בסיאין חצירו של אדם קוה לו דבר שאין וח לו  (א"ת סכ' לקמן סי. )דליקי
שמן הסתם אין וח לאדם לקות דבר  (ד"תסז ס' סי. )שאין חצירו של אדם קוה לו בעל כרחו (ד" וסכ,)ח"תמ

 .יא' סי) פרקל(וראה בית מרדכי . )ח"האסור לו לקותו כמו שתבאר בסימן תמ
 דחצרו אי , ואפילו משתמרת, לא קיא ליהדישראל הוא דלא יחא ליה באיסורא וחצרו מי (שםא "ת הרשב"שו 19

הגהות . ) ואי משום ידו אפילו עומד בצד חצרו לא קה,איתרבא אין חבין לאדם שלא מרצוומשום שליחות 
 וקבלתו הכרית שלא בפי ,מעשה ששלח כרי פת לישראל ביום טוב אחרון של פסח (א אות ג"מיימויות פ

 משום דהיתרא יחא ליה למיקי ,י והתירו" ולמחר שאלו לר,בבית הכרי ובהודע לישראל צוה להציע ,היהודי
 אם לא שיקבלה , דאיסור לא יחא ליה דליקי,מ דהיתר יחא ליה דליקי"כדאיתא בב( טור. )ולא איסורא

א  ול,דלקי רשות'  דהתירא יחא ליןדאמרי (ק ג"ז ס"ט).  שיכר מתוך מעשיו שחפץ בו,צא בזהם או כיו"מהעכו
 . )איסורא

וטוב שיאמר שאיו רוצה שיקה  (ב" סע"טור ושו. )יאמר הישראל שאין רוצה שיקה לו רשותו (ד' ב סי"ש פ" רא20
 .)לו רשותו

 כדי , יכפה עליו את הכלי עד הערב, שאי אפשר לעשות מחיצה מדבר קבועם טובואם הוא שבת או יו ( סעיף ה21
 .)מושיהיה מכוסה מן העין ולא יבואו לאכול מ

כי לא חששו שמא יבא לאכול , ואם הוא ביום טוב אחרון אז אין צריך לא כפיית כלי ומחיצת עשרה(ק ו " סי"ח 22
  ).אבל תוך הפסח צריך כפיית כלי או מחיצת עשרה, ממו בזמן מועט כזו

...  ולדיא ... כפיית כלי ומחיצות עשרה ין צריךבאחרון א] הוא[כתב חק יעקב אם  (ק ד"אליה רבה סוחלק עליו ב
מיהו . כ"אם לא היחו אלא לחצי יום יכפה כלי ע] ה"סקתמ ' סי[א "שהרי כתב מג, באחרון ראה מי דיכפה כלי

  .)אם מביאו אחר מחה ודאי אין צריך
ואם הדבר ברור וידוע שלא ישתהה הכרי חוץ לביתו של הישראל שחמצו מוח בתוכו רק (ו "תמ ס' וכדלעיל סי
 אלא די לו בכפיית  ... לעשות לפיו מחיצהין צריך א, יחזור לבית הישראל ליטול חמצו משםר כךאח ו,כחצי היום

 דכיון שלא ישתהה הכרי רק כחצי היום אין חוששין שמא יטל הכלי בחצי יום .כלי עד שיבא הכרי ויטול חמצו
הביאו סמוך לחשיכה אין צריך ודוקא כש. רק לכפות עליו כלי, הרי שבחצי יום אין צריך לעשות מחיצה). זה

 .לכפות עליו כלי
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 עיין שם כל ,24 כמו שנתבאר שם,23טפחים' ואם הוא חול המועד צריך לעשות לפניו מחיצה גבוה י
  :פרטי דין זה

 אבל אם הנכרי . שאין האחריות על הישראל אם יגנב החמץ או יאבד, וכל זה בדורון וכיוצא בוה
ישראל לומר בפירוש להנכרי שאינו רוצה  צריך ה,מביא לבית הישראל למכור או להפקיד אצלו

  .25 ולא יוכל הנכרי לכפותו לשלם אף אם הוא אלם, כדי שלא יתחייב באחריותו כלל,לקבלו

 .27 בכל ענין26 לא יניחנו שיניח החמץ ברשותו, ואין הכרח כלל לישראל שיקבל פקדונו,ואם אינו אלם
  :29מ"ן ת עיין סימ.28אלא אם כן הוא סמוך לחשיכה ביום טוב האחרון

  מכירת חמץ

 , או ליתנו לו במתנה, ורוצה למכרו לנכרי המכירו ומיודעו, ישראל שיש לו חמץ הרבה בערב פסחו
 הרי , אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח ואז יחזירנו לו,פ שהוא יודע בהנכרי שלא יגע בחמצו כלל"אע

  .30זה מותר

__________________ 
 ).היחו בחול המועד צריך לעשות מחיצה(א שם "מ 23
 כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ,טפחים' צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י(ה "ס 24

 ).ממו
ם מביא לבית ישראל "אבל אם העכו. ת ישראלשאין באחריו, וראה לי דכל זה בדורון וכהאי גווא (ק ט" סי"ח 25

דהא , כדי שלא יתחייב באחריותו, אז צריך הישראל לומר בפירוש שאיו רוצה לקבלו, למכור או להפקידו אצלו
מ "ת' וכמבואר לעיל סי, ם אלם ויכפהו לשלם גם כן אסור"אפילו אם איו חייב באחריותו בדין אלא שיודע שעכו

  .)ש"עיי
 מכל מקום כיון ,אם הכרי הוא אלם ויכפהו לשלם לו אף אם יגב או יאבד ממו באוס(י " שם סוהייו כדלעיל

ל ידי  אין החמץ חשב כשלו ע, והוא פטור מדין תורה ומדין המלך,שהישראל לא קיבל עליו אחריות האוס
ו אם יגב ויאבד ממו  שהכרי הוא אלם ויפרע ממ...ויש חולקין (ג "וסי, )שמתחייב באחריותו בגזילת הכרי

יש להחמיר (ז "וסט, ) הרי חמץ זה הוא כשלו ממש וחייב לבערו בערב פסח מן התורה.מחמת פשיעותו בשמירתו
 ).לכתחלה כסברא האחרוה

 תמ' י סי"ח .)אבל בפסח איו יכול לקבל כלל פקדון חמץ... לא קיבל עליו אחריות אין צריך לבער  (רסז 'רוקח סי 26
 .)וכן כתב הרוקח, אפילו בלא אחריות כלל, בפסח אין יכול לקבל כלל פקדון חמץאבל ( ק ט"ס

  .טפחים' או עושה לו מחיצה י, ואפילו כופה עליו כלי, באחריותו' הייו אפילו מתה שלא יהי 27
 או ,במה דברים אמורים בתוך הפסח(ח "תמ ס' כדלעיל סי, אבל לפי הפסח התירו לו לקבל, וכל זה בתוך הפסח

פ שיהיה " אע, אבל קודם שעה ששית מותר לקבל פקדוות חמץ מן הכרי.בערב פסח משעה ששית ולמעלה
  ). רק שיעשה לפיו מחיצה כהלכתה,הפקדון בביתו כל ימי הפסח אין בכך כלום

 וכופה ,ואיו אומר לו להיחו במקום צוע, אם איו מקבלו בידו(אבל בדורון לא אסרו עליו להיחו , וכל זה בפקדון
 .ד- ג"כדלעיל ס, )טפחים' או עושה לו מחיצה י, עליו כלי

 .'ד שבזמן מועט אין לחוש כו" כדלעיל ס28
ומכל מקום מדברי סופרים כרי שהביא חמצו לישראל בתוך הפסח כדי להפקידו אצלו לא יקבל ממו  (ג" ריש ס29

אבל לכתחלה לא  (ז" וס,)ל שלא מדעתוואם הלך משם הכרי והיח חמצו מוח בבית ישרא (ה" וריש ס,)הישראל
והייו . ) אפילו לא ישתהה שם חוץ לביתו רק שעה אחת,ייחו הישראל לילך מביתו אלא אם כן יטול חמצו עמו

  ."שמא ישכח ויאכלו"חוששים " רק שעה אחת"גם אם הוא , פ בתוך הפסח"שעכ
 .)ח"תמ' ש בסי"עיין במ (ציין לכאןמק ג " שם סקוטרס אחרוןוב
וחוזר , וותו במתה, הרי זה מוכרו לכרי, ישראל וכרי שהיו באים בספיה וחמץ ביד ישראל (ו"ב ה" תוספתא פ30

  .ובטור, ד' ב סי"ש פ"ראוב, ב"ב ה"בירושלמי פהובאה . )ובלבד שיתו לו במתה גמורה, ולוקח ממו לאחר הפסח
 , חוץ לבית, ורוצה לתתם לכרי,וקשה עליו לבערם, מי שיש בידו עיי חמץ סמוך לפסח (קכ'  סיתרומת הדשן

אלא ישמרם לו עד לאחר הפסח ויחזור ,  ואותו כרי הישראל מכירו ויודע בו שלא יגע בהן כלל,במתה גמורה
  .)או שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט, רק שיתם לו במתה גמורה בלי שום תאי, יראה דשרי... ויתה לו 
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 אם כבר ,31תבוע ממנו בדין שיחזירנו לו לא היה יכול ל,דכיון שאם לא היה הנכרי רוצה להחזירו לו
 , נמצא שכל ימי הפסח החמץ קנוי להנכרי בקנין גמור,32קנהו הנכרי באחד מדרכי הקנייה שיתבאר

  :33 מתנה הוא שהוא נותן לו,ואחר הפסח שהוא מחזירו לו

ית פ שהוא דר מחוץ לב" אע. ומכל מקום צריך ליזהר שלא ימכרנו ויתננו לעבדו הקנוי לו לצמיתותז
 שכל מה ,34 אף על פי כן אין החמץ קנוי לו כלל, ומושך את החמץ מרשות הישראל לרשותו,הישראל

___________________ 
 ויודע בו שלא יגע בו גויאף על פי שהישראל מכרו ל,  קודם הפסח, שמחוץ לבית,גוירו או תו לואם מכ (ג" סע"שו

או ,  ובלבד שיתו לו מתה גמורה בלי שום תאי.מותר,  אלא ישמרו לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתו לו,כלל
  .)שימכרו לו מכירה גמורה בדבר מועט

  .)כול למוכרו או ליתו לגוי י,ישראל שיש לו חמץ הרבה (ג"לבוש ס
צורך כל כך ' ולא הי, היו כולם מבערים את חמצם שבתוך ביתם, בתקופת המשה והגמרא והראשויםוהייו שב

ולא יחזור ליבשה עד כמה ימים אחרי , כמו הוסע בספיה בימי החג, מלבד באופן יוצא מהכלל; למכור את חמץ
  .כמובא לעיל מהתוספתא, לו מה לאכול אחרי חג הפסח' ישאם יבער את החמץ לפי הפסח לא יה, החג

ואם יבער כל , ש שיכול לעמוד זמן רב ולא יתקלקל"כמו יי, כשהתרבו יהודים שיש להם הרבה חמץ בבית, אחר כך
 . ירצה לשלם לו את כל מחירוכי הכרי לא, וגם לא היה יכול למכרו לכרי. בזה הפסד מרובה' החמץ שבביתו יהי

 .ויודע בו שיחזירו לו אחר הפסח, לכרי המכירו, או ימכרו בדבר מועט, שיתו במתהץ התרומת הדשן לכן מייע
  .ע"וכן פסק בשו

*  
שהרי ליהודים רבים היו בתקופה זו ,  לא יכלו יותר להסתפק במהג זה של מכירת חמץ,בימי תקופת רביואמם 

או ימכרו לו , ואם יתו אותו לכרי במתה,  הישראלשהוא עסק חייו של, )ב"בית מרזח וכיו(עסקים של חמץ 
. שמא לא יחזירו הכרי עד שישלם לו סכום גדול מאד, יכול הישראל להפסיד את כל עסק פרסתו, במחיר סמלי

  .למכור את החמץ לכרי במחירו המלא, לכן התחיל להתפשט המהג
שהמכירה תהיה על ידי כמה פוסקים תיקו , קוכיון שהכרי לא יסכים לשלם לישראל את המחיר המלא של העס

ואילו את שאר המעות שהוא חייב עבור החמץ , והייו שהכרי ישלם עבור החמץ דמי קדימה בלבד, זקיפה במלוה
ואחר הפסח ותן הכרי ליהודי את החמץ , שמעות אלו שארים על הכרי בתורת חוב, כלומר, זוקפים עליו במלוה

  .ולכן אין חשש הפסד. עליו תמורת שארית החוב ש–
כדלקמן , המכירה בערב קבלן' ולכן התקין שתהי. שלכמה דעות הפוסקים מכירה זו איה מועלת, אמם רביו סובר

 בעד כל המעות שישלם לו לזמן פרעון לו ערב קבלן ובעד השאר יעמיד ,שיקח ממו מעט כסף או שוה כסף (ח"ס
 ).24ושם הערה  (ויתבאר לקמן בסדר מכירת חמץ). שקבע לו

אף (ט - ח"כמבואר לקמן סי, או איזה תאי אחר, אבל אסור לתת לו החמץ במתה על מת להחזיר לו אחר הפסח 31
 והרי היא כשלו ,על פי שבכל התורה כולה הותן מתה על מת שיחזירה לו לאחר זמן הרי היא מתה גמורה

 ואסרו ליתן החמץ במתה לכרי על מת שיחזירו , מקום לעין חמץ בפסח החמירו חכמים מכל.ממש בתוך הזמן
 כגון שאמר לו הריי מוכרו או ותו לך במתה לחלוטין ,ואפילו ליתן או למכור על תאי ... לו לאחר הפסח

 שמא לא יעשה ,ורה ויש כאן ספק איסור של ת ... על מת שתעשה דבר פלוי בתוך הפסח או לאחר הפסח,מעכשיו
  .) ומצא שלמפרע לא קה החמץ לכרי מעולם,הכרי אותו דבר בזמן שקבע

  .מט אות א' ח סי"ת צמח צדק או"שותבאר ב, וההפרש שבין מתה על מת להחזיר לבין ידון דידן
*  

 ).96ושם הערה (ז "יתבאר לקמן סי, אם מבטיח לו שיחזור ויקחו ממו אחר הפסח, ולעין מכירה
 .א"סיח ו"ס לקמן 32
הוא , שאם ירצה הכרי למכרו לו אחר הפסח, ולהבטיח לכרי, או ביותר משוויו, והתירו בזה גם למכור בשוויו 33

בערב פסח ' רשאי ישראל לומר לכרי בשעה ה(ז "כדלקמן סי, מוכן לקותו ממו ביותר מהמחיר שקה ממו' יהי
 , ואקחו ממך לאחר הפסח, קח ממי במאתים, עד שאתה לוקח חמץ מכרי או מישראל אחר במה,או קודם

פ שהכרי מוכרח להחזיר לו החמץ לאחר הפסח שהרי לקח "ואע ...  ואוסיף לך עוד ריוח על זה,ואחזיר לך מעותיך
  ).ממו ביותר מכדי שויו

 ,תשובה. מץ בערב פסח לשפחה הקויה לישראלשאלתי אי רשאי למכור ח (ג' ח סי"ת שער אפרים או" שו34
כתב בתשובות שער  (ק יג" סי"ח. ) וכאלו קאה ישראל, מטעם מה שקה עבד קה רבו,לכאורה ראה שאסור

הוא כידו ורשותו , אף שמקה לעבד, הדבר פשוט כיון דיד עבד כיד רבו אם כן לא יצא מרשותו כלל... אפרים 
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  .35שקנה עבד קנה רבו

פ " אע, מותר למכרו לו וליתנו לו,36 אלא שהוא שכיר אצלו,אבל אם אין גוף העבד קנוי לו לצמיתות
  .37שהוא דר בבית הישראל

 כדי שיקנה את , או לרשות של הפקר, לרשותוובלבד שימשוך הנכרי את החמץ מרשות הישראל
  .38החמץ במשיכה זו

 אף על פי כן אם אפשר טוב ,39ואפילו אם קנה הנכרי את החמץ באחד משאר דרכי הקניות שיתבאר
 , שאם ישאר החמץ מונח ברשות הישראל.הוא שיוציא הנכרי את החמץ מרשות הישראל קודם הפסח

 אבל .40 ואחריות הפקדון על ישראל,פקדון מיד הנכרייהא נראה כאלו קבל הישראל את החמץ ב
  .41מעיקר הדין אין לחוש לזה

___________________ 
 ל ידיכשמזכה להם ע (ג לעין עירוב"שסו סי' כדלעיל סיהייו ו. )ין זכיית עירובוכן הדין לע. ממש לעין זכיה

  .) מפי שידן כידו ולא יצא העירוב מרשותו, עבדו ושפחתו הכעים...ל ידי  לא יזכה ע,אחר
מפי , שלושאיו יכול למכור לעבד כעי , )ולעיל בהלכות עירובין, והמבואר כאן(י "אמם יש חילוק בין דיו של הח

  .ולא יצא מרשותו, שידו כידו
 ,לכאורה ראה שאסור"שעל זה כותב , שאסר למכור אפילו לעבדו של ישראל אחר, לבין דיו של השער אפרים

מכל מקום , והייו שאף שהחמץ יוצא מרשותו של ישראל זה".  וכאלו קאה ישראל,מטעם מה שקה עבד קה רבו
  .ל אחרכס על ידי זה לרשותו של ישרא

 ).122והערה , 104ושם הערה (א "ת סכ' יתבאר לקמן סי, ואם כרי דעלמא ותן חמצו לעבדו של ישראל
 ).כל מה שקה עבד קה רבו(ב "רסז סכ' ד סי"ע יו" טוש.)מה שקה עבד קה רבו (ב,  גמרא פח35
שיד הישראל שולטת עליו ועל , אלא אף שכירו ולקיטו הכבוש תחת ידו, רק שכירו ולקיטו דעלמאוהייו לא  36

 ואפילו הוא , שיד הישראל שולטת עליו ועל כסיו,ואפילו החמץ הוא של גר תושב(ב "תמ ס' לעיל סיוכד, כסיו
זמן שאין שם הישראל קרא על  כל , אף על פי כן, והוא וכל אשר לו כבוש תחת יד ישראל,שרוי בחצירו של ישראל

  .) אין צריך לבערו,זה החמץ
... גר תושב שהוא שכירו ולקיטו של הישראל כמו בן אמתו  (דש 'וסי רב 'לסי בתרא במהדורא לעילומבואר גדרו 

וסר למשמעתו בכל , ועודו עובד, שזו ופירסו בעד פעולתו שעבד בביתו, כמו בן אמתו... שתגדל בבית הישראל 
  .)ר צוה ומצוה עליואש

 כרי שכיבשתו(ב ,  וכדאמרין בגמרא ה). שלות משר,ת אם הוא בבילום לא איכפת לן אפי"ובעכו(ק ד " סז"ט 37
 ).ושרוי עמך בחצר

 במתה , חוץ לבית,לתתם לכרי (י קכ" ורס,) במתה גמורה, מחוץ לבית,לתת לכרי (י קיט" תרומת הדשן סוס38
דאם לא כן במה קה  (ק יד" סי"ח לפירוש ה). קודם הפסח, שמחוץ לבית,גויו תו למכרו א (ג"ע ס" שו).גמורה
  .)כיון שלא משך החמץ מרשות ישראל, ם המתה"העכו

אבל משיכה איו קוה אלא בסימטא או בחצר של . הגבהה קוה בכל מקום (ב"קצז ס' מ סי"חווהייו כמבואר ב
משיכה איו קוה אלא בסימטא או  (ט"קצח ס' וסי, )ה של שיהםאבל לא ברשות הרבים ולא בחצר שאי, שיהם

אלא , לא סגי במה שהוא מושך בתוך רשות הישראל,  ולכן גם כאן.)והגבהה קוה בכל מקום. בחצר של שיהם
 ).בסימטא או בחצר של שיהם(צריך למשוך לרשותו או לרשות הפקר 

 וכן אם ,עצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם הפסח שאי אפשר להכרי ב,אם היה החמץ רב (א" לקמן סי39
 כגון שהוא , וכן אם אין החמץ כאן אצל הישראל שיוכל הכרי למשכו,אין הכרי רוצה להוציאו מרשות הישראל

 שהן קין גמור המועיל שלא יוכל אחד , צריך להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה,בעיר אחרת או על הדרך
 .)בומהן לחזור 

 שלא יהא ... משמע שצריך שהחמץ עצמו יהא חוץ לבית ,'לתת לגוי מחוץ לבית וכו(ה כתוב בתרומת הדשן "ח ד"ב 40
  ).ם"דאם ישאר בביתו יהא ראה כמקבל בפקדון חמצו של עכו (ק ד" סא"מ ).הישראל כמו פקד בחמץ מן הגוי

 א דהא אית,ד"עיקרא דמלתא לא לע ( שםז"ט. ) כיון דאין הישראל חייב באחריות,אבל מדיא שרי (א שם" מ41
. )ם כי מעייל לדפשיה קא מעייל" דעכו,ם איו זקוק לבער" דייחד לו קרן זוית לחמצו של עכו... ף זק ד"בהדיא פ
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 ,ומכל מקום אם הוא בענין שאם לא יוציאנו הנכרי מרשות הישראל יתחייב הישראל באחריותו
דהיינו שאם יגנב ממנו החמץ או יאבד יתחייב להחזיר להנכרי דמי המכירה שנתן לו בעת קנייתו 

 כדי שלא יתחייב ,42ך הישראל להזהיר את הנכרי שיוציא את החמץ מרשותו צרי,ממנו את החמץ
  :43להחזיר לו דמיו אם יגנב ממנו או יאבד

 אף , או לרשות של הפקר, ומכל מקום אף על פי שהוציא הנכרי את החמץ מרשות הישראל לרשותוח
המקח של כל  כפי שיווי כל ,45 צריך שיטול ממנו הישראל כסף או שוה כסף44על פי כן לכתחלה

 או שיקח ממנו מעט כסף או שוה כסף ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן בעד ,החמץ בשער שבשוק
 בענין שלא יהיה לו שום טענה ומענה על הנכרי בעד , שישלם לו לזמן פרעון שקבע לו46כל המעות

___________________ 
וכתבו שהוא חומרא , ולכן השיגו על דין זה. דאם לא כן הוי כהפקידו אצל ישראל, כתבו הטעם (ק יד" ריש סי"ח

  .)בעלמא
*  

ותבאר , "חמץ רב שאי אפשר להכרי בעצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם הפסח"ה שיש בכל בית ועת
הגו שמוכרים או ". שהן קין גמור המועיל, צריך להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה"א ש"לקמן סי

, )שהחמץ מוח בתוכולהכרי גם החדר שימכור (א "כדלקמן סי, משכירים לכרי את החדר שהחמץ מוח בו
  ). אין תקה אלא בשכירות... במכירת החדרים (ובסדר מכירת חמץ 

 ). 42הערה (ותבאר לקמן שם , אלא שגם זה הוא רק לכתחלה
  .) אסור,ם"אם כשיאבד החמץ יצטרך הישראל להחזיר דמי המכירה לעכו ( שםא"מ 42

 הרי פקדון זה חשב ... אם אחריות הפקדון על הישראל(ט "תמ ס'  כדלעיל סי, הישראלשאז עובר עליו כשהוא בבית
 , וחייב לבערו בערב פסח מן התורה, כיון שהוא חייב באחריותו,להישראל לעין ביעור חמץ כאלו הוא שלו ממש

  ).ואם לא ביערו עובר עליו בלא תעשה
מקבל עליו  (א"כדלעיל שם סוף סי, ת הכרי איו עובר עליוכ אם הוא בבי"משא ,בבית ישראלוהייו דוקא אם הוא 

מקבל עליו אחריות על חמצו של (ב "תמא ס' ובסי, ) שאיו עובר עליו,אחריות חמצו של כרי המוח ברשות הכרי
 .) שאיו עובר עליו כלום,כרי המוח בביתו של כרי

כי באמירתו , מכל מקום לא יעבור עליו,  ברשות הישראלוישאר, אזי אפילו אם לא יוציאו, ם יאמר לו כןשאהייו  43
 .מראי מקומות וציויםוראה . זו מוריד מעצמו את אחריות החמץ

, ק ח"שכ ס' ד סי"ז יו"הובא בט. ) לכתחילה...צריך שיתן הכותי כסף וגם משיכה  (פז' א סי"ת הרמ"שו. אחרוים 44
ת משאת " בשם שו,ק ד"א ס"מוכן הוא ב .ק יד"י ס"ח וב.לא- כט' ת חלת שבעה סי"שווב, ק ח"ך שם ס"ובש

  . ) שיהא הקין בכסף וגם במשיכה,ת"י ור"לכתחילה בעי לצאת ידי שיהם רש (ט' בימין סי
 המקה בהמה לעובד כוכבים לפוטרה מן ,ת"י ור"והרוצה לחוש לדברי רש(ה רב אשי "א ד, ז עא"ע' וכן הוא בתוס

ולהסתלק מן (ב ' א סי"ש בכורות פ"רא). ים כסף וגם משיכת העובד כוכבים צריך שיתן העובד כוכב,הבכורה
הילכך לצאת ידי שיהם (שכ ' ד סי"טור יו).  וגם שיתן דמים...הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה 

  ). וגם ימשכה לרשותו,צריך שיתן הכרי מעות
הוסיף רביו גם את קין , סף לשאר הקיים ההוגיםאשר בו, וכן הוא גם בוסח השטר דלקמן בסדר מכירת חמץ

ועל המותר עד ...  זהב חדדהייו שקבלתי ממו א, וגם קיבלתי ממו כל דמי החמץ עד פרוטה אחרוה(המעות 
 כבר קבלתי ממו חתימת יד פלוי בן פלוי ,)או המשקל(לאחר המדידה ז "מוכתשלום כל הסך שיעלה ויגיע מערל 

  ).לןשכס בערב קב
ועל המותר יקבל ממו חתימת . ..ב " זהב אוף גאחדויקבל מהכרי א(וכן הוא במכירת בהמה המבכרת דלקמן שם 

ולצאת לכל הדעות בקין  ...  שכס בערב קבלן בעד הכרי בעד הסך המגיע ממו לבעל הפרה ...יד ישראל
 ).משיכה

 ...  מפרש שוה כסף...ה לומר כסף דוקא ולא שוה כסף ולפי שלא טע (ה בפרוטה"א ד, קידושין ב' תוסכמבואר ב 45
 דילפין מזקין ועבד ,ובכל מקום הוי שוה כסף ככסף(א "ב ה"עבדים פ' מ הל"כ. ) זיקין...בד עברי דילפין מע

  .) כמו שכתבו התוספות בריש קידושין,עברי דכתיב בהו ישיב
 .)ן לכהן בכסף או בשוה כסף מכל דבר שירצהואלו חמשה סלעים ות (דיי פדיון הבןב ,סדורוכן הוא ב

ולכן יעמיד לו ). ולא רק תית מעט כסף(הייו שמשלם לו עבור כל החמץ , לדעת כמה פוסקים, כי קין כסף הוא 46
  ).24ושם הערה (ותבאר לקמן בסדר מכירת חמץ . ערב קבלן בעד כל המעות
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 שהנכרי אינו קונה מטלטלין במשיכה אלא 48 שיש אומרים47 לפי.המעות כי אם על הערב קבלן
  .בכסף

 הרי , ועבר עליו הפסח, או בכסף בלבד,אבל בדיעבד שלא קנה הנכרי את החמץ אלא במשיכה בלבד
 שאז אינו יכול להקנותו לנכרי , וכן אם נזכר לאחר שהגיעה שעה ששית. אפילו באכילה49זה מותר

  .51 אין צריך לפדותו מהנכרי ולבערו מן העולם,50ג"כמו שנתבאר בסימן תמ

מ " כמו שנתבאר בח, שהנכרי אינו קונה מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה52פ שיש אומרים"ואע
 והרי ,פ שנתן לו כל דמיו" אע, וזה שלא משך את החמץ מרשות הישראל לא קנהו כלל,ד"סימן קצ

 שהנכרי קונה מטלטלין אפילו בכסף בלבד או 53הרי יש אומרים( מכל מקום .הוא חמצו של ישראל
 ויש לסמוך על דבריהם להקל בחמץ שעבר עליו ,54ב"קל' ד סי"יובמשיכה בלבד כמו שנתבאר ב

___________________ 
 או , צריך שיטול מהכרי כסף או שוה כסף בעד כל דמי המכירה,כשמוכר להכרי את החדר(ב "סיוכן הוא לקמן 

  ). ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן שישלם לו לזמן פרעון שקבע להכרי,שיקח מעט כסף או שוה כסף
אלא  ;)ףבכס... לפי שיש אומרים  ... שיטול ממו הישראל כסף או שוה כסףלכתחלה צריך  (ש בתחלה" קאי על מ47

 .אשר קין כסף הייו דוקא על ידי ערב קבלן, )בתור מאמר המוסגר(שביתיים תבאר 
. ) אלא בישראל, שלא אמרה בו משיכה במטלטלין,קיו של עובד כוכבים בכסף (ה הואיל"ב ד,  קידושין ידי"רש 48

 משום ,בדיעבד קה בכסף לבד (ט' משאת בימין סי. )דעובד כוכבים לא קי אלא בכסף (ה קין"ב ד, בכורות ג
 ודעת , ואיה קוה רק בכסף,י משיכה לאו כלום הוא בכרי"ולרש (צז'  וסי)י"דרוב המחברים הסכימו לדעת רש

  .)י להלכה"הרבה פסקו כדעת רש (ל' ת חלת שבעה סי"ש קאידובר בשו"הר. )י היא עיקר"רש
 .)מטלטלין מכרי בכסף בלבדשיש אומרים שישראל קוה  (ז"ת סכ' וראה גם לקמן סי

ת לסמוך עליו בדיעבד לעין חמץ שעבר "דכדאי הוא ר(צז ' וסי, )בדיעבד קה בכסף לבד(ט ' סי משאת בימין 49
. ק ד"ס א"מ הובא ב.)ג שקה מישראל קודם הפסח ומשך משיכה גמורה" בכה, שאיו אלא מדרבן,עליו הפסח

 .)ש בתשובת משאת בימין"כמ, ואף בכסף לבד קה בדיעבד... א כסף ובדיעבד במשיכה לבד קה בל(ק יד "ס י"ח
 ולא ליתו לו במתה ,ולפיכך איו יכול למכרו לכרי . אסרוהו גם בהאה,מתחלת שעה ששית ולמעלה ( סעיף ג50

 .)ולא להפקירו
 חמץ שעבר עליו לעין"שעיקר הטעם להתיר בדיעבד הוא , )צז' סי(והייו שאף שהובא לעיל מהמשאת בימין  51

  ).לפי שקסוהו חכמים לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא(א "וכדלעיל ס, " שאיו אלא מדרבן,הפסח
והוא . אף שיש כאן חיוב ביעור מן התורה, מכל מקום יש להתיר בדיעבד גם כשזכר אחר שהגיעה שעה ששית

 .ן בסמוךויתבאר לקמ, )ט' סי(ת משאת בימין "מהטעם שכתב בשו
ל " אלא קי, לית הלכתא כוותיה בהאי,ג דרב אשי בתרא הוה"ת דאע"רירש פ(ה רב אשי "א ד, ז עא"ע' תוס 52

ל כרבי יוחן דאמר דבר תורה מעות "קי(א ' ב סי"ש בכורות פ"רא).  דאמר משיכה בעובד כוכבים קוה,כאמימר
וכן פסק (ק א " סקצד' מ סי"ך בחו"ש ). במשיכה הא מיד עובד כוכבים, הלכך דרשין מיד עמיתך בכסף...קוות 
 וכן משמע בדברי , רק במשיכההם מישראל איו קו"ם ובין עכו"דבין ישראל מעכו,  שםתבבכורוש להדיא "הרא

 דמשיכה ,ב דבכורות"בריש פש פסק "דהא הרא (ק ד"וס, ) וכן מבואר בדברי האחרוים,שאר כל הפוסקים
  .)ם קוה ולא מעות"בעכו

  ... לא קה אותו בדמים בלבד,כיון שלא משך הישראל את החמץ לביתו קודם הפסח (ב"תמא סי'  לעיל סיהואכן ו
 מטעם שתבאר בחושן משפט ,לפי שישראל מכרי וכרי מישראל איו קוה שום דבר בכסף בלבד אלא במשיכה

א בשם רוב "ד סק"ן קצך לחושן משפט סימ"כמבואר בש (ק ד" שם סבקוטרס אחרון ו,)ש"ייד ע"קצ' סי
  .)הפוסקים ראשוים ואחרוים

 ,י שם"ב פסק כדעת הח"י' א סעי"תמ' ח סי" לאוקוטרס אחרוןל ב"רביו ז(רלג ' ד סי"ת צמח צדק יו"שווראה 
 ). דדיאפיקא ומשמע שם שאיו ס, מישראל איו קוה אלא במשיכהיו יהודי ואיו יהודידישראל מא

 קוה במשיכה , או קה מטלטלין מישראל,ם שמכר מטלטלין לישראל"עכו (ד"א הי" פזכיה ומתה' ם הל" רמב53
 .)ם קוה ומקה בין במשיכה בין בדמים"כוות רביו היא שהעכו(מ שם " ובמ.)ומקה במשיכה או בדמים

 ם הכיומשו, דבעובד כוכבים קוה משיכה או כסף (ק ד"ז שם ס"ט. ) צריך ליקח הדמים ...ומשמשך קה(ב "ס 54
 .)דעובד כוכבים קוה בין במשיכה בין בכסף (ק יז"ך שם ס"ש. )צריך ליקח הדמים דאז קוה בכסף] מסיק[
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כיון שהחמץ ) 57 ועוד.56 שבדברי סופרים הלך אחר המיקל,55הפסח שאינו אסור אלא מדברי סופרים
 ולא נקרא שלו , אף אם לא היה מוכרו לנכרי לא היה ברשותו של הישראל,לאחר שהגיע זמן ביעורו

אלא שהתורה העמידה את החמץ ברשותו להיות שמו נקרא עליו  ,כלל שהרי אין רשאי ליהנות ממנו
 ולא ביערו מן , אם לא הוציאו מרשותו קודם שהגיע זמן הביעור,שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא
 שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע זמן , לפיכך בגילוי דעת בלבד,העולם לאחר שהגיע זמן הביעור

 וגילוי , די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא,לוהביעור שאין רצונו כלל שיהיה החמץ ש
פ שאינו קנין גמור המועיל מדין תורה שלא יוכל אחד מהן " אע,דעת זה הוא מה שמקנה אותו לנכרי

  :58לחזור בו ולבטל המקח

 שלא , אבל אם נותנו במתנה לנכרי אין צריך אלא משיכה בלבד לדברי הכל, וכל זה כשמוכר חמצוט
 שהנכרי צריך ליתן כסף מקנתו להמוכר ובזה נקנה לו ,קניינו של נכרי הוא בכסף אלא במכראמרו ש
  :59 די במשיכה בלבד, אבל במתנה שאין שם כסף מקנה,המכר

 אלא צוה , לא משך בעצמו את החמץ מרשות הישראל, שהוא מקנה לו חמצו, אם אותו הנכריי

__________________ 
 ,ת לסמוך עליו בדיעבד לעין חמץ שעבר עליו הפסח"דכדאי הוא ר(צז ' ת משאת בימין סי"כמובא לעיל משו 55

 ).שאיו אלא מדרבן
 ).המיקל אחר סופרים הלך  בשל,בשל תורה הלך אחר המחמיר(א , ז ז"ע 56
מהטעם , אפשר להקל בקין כסף או משיכה לחוד, שחיוב הביעור הוא מן התורה, אף אם זכר בתוך הפסח 57

 .דלקמן
 ורחמא , דגבי חמץ מיד כשיגיע זמן איסורו לאו דידיה הוא ולאו ברשותיה הוא,ועוד ראה(ט ' סי משאת בימין 58

 גלי בדעתיה דלא יחא , והאי כיון דמכר לכרי קודם זמן איסורו,אה ובל ימצאדאוקי ברשותה לעבור עליו בבל יר
ק "סי "חב ו,ק ד" סא"מהובא ב ). הלכך בקין כל דהוא פק מרשותו לרשות הכרי,ליה למהוי ליה זכותא בגויה

  . יד
*  

י "ג כתב הרב ב"הוכ(ביאר במשאת בימין שם , דסגי כאן אף אם לא קה בקין הגמור, את ההוכחה ליסוד הזה
י ]ה[ גם לא מ, ובהפקר לא מהי הפקר בלב, דדין ביטול מדין הפקר הוא,]ד["ח בסימן תל" בטור או,ן"בשם הר

 דכיון דגלי דעתיה דלא יחא ליה , הייו מטעם שכתבתי לעיל,כ בחמץ מהי" ואעפ,לישא דליהוי כעפרא דארעא
  ).למהוי זכותא בגוה סגי
 ושוב .וכשגומר בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ שברשותו ועשה הפקר גמור(ז "תלד ס' והיא ההלכה דלעיל סי

 מכל ,פ שמי שרוצה להפקיר כסיו ואמר הרי כסי כעפר אין זה כלום"ואע... איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא 
 שהרי אסור לו ,ת בומקום כיון שזה החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה איו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכו

 לפיכך אין , אלא שהכתוב עשאו כשלו שיהא שמו קרא עליו שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא,ליהות ממו
 אלא כשהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו ומחשבו כעפר דיו בכך להפקיע שמו ,צריך להפקירו בלשון הפקר גמור

  ). שלא יהא קרא שלו ולא יעבור עליו כלום,מעליו
כיון שמסיח דעתו ומבטלו בלבו ומחשבו , שמטעם זה הביטול מועיל מטעם הפקר) ובהערות שם( תבאר שם וכבר

. לא יוכל להועיל מטעם הפקר, וכיון שהמכירה איה מועלת, רק למכרו, אמם כאן הרי לא התכוין לבטלו. כעפר
  ). והמכירה איה כלום, אלא שמוכרו,שאין כאן גילוי דעת שמפקירו(א , ד צמח צדק כט"פסותבאר ב

מה , מצרפים להיתר גם גילוי דעת קלוש, במקום שמכרו לכרי בקין המועיל לכמה פוסקים, מכל מקוםאלא ש
  ". די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא"אשר , שמגלה דעתו שרוצה למכור את החמץ

עליו לחזור ולזכות דעתו  מאחר ש,יטול והפקרכי חמץ המכר איו בכלל ב(בסדר מכירת חמץ חזר מזה לקמן אמם 
 ).16הערה ( ותבאר לקמן שם .) ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ...הפסח בו אחר

כגון דאיכא  י מילי ה, כרב אשי בסמוך, איה קוהלו למאן דאמרי דאפי"ואור (ה פרדשי"א ד, ז עא"ע'  תוס59
במשיכה לבד קה (ק יד "י ס"ח. )ע מודו דקי במשיכה או בהגבהה"ו כ, אבל במציאה ומתה דליכא כספא,כספא

 .ב ואילך,  צמח צדק כזקי דייםוראה פס). כמו במתה דליכא כסף, בלא כסף
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 מפני שאין , אין זה כלום,שות הישראל שיביא לו את החמץ מר, או לנכרי אחר,לישראל אחר
' מ סי" כמו שנתבאר בחו60אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שנעשה שליח לישראל

  :61ח"קפ

 שאי אפשר להנכרי בעצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם , לפיכך אם היה החמץ רביא
 אין החמץ כאן אצל הישראל  וכן אם, וכן אם אין הנכרי רוצה להוציאו מרשות הישראל,62הפסח

 צריך להקנותו להנכרי באחד משאר ,63 כגון שהוא בעיר אחרת או על הדרך,שיוכל הנכרי למשכו
  .64 שהן קנין גמור המועיל שלא יוכל אחד מהן לחזור בו,דרכי הקניה

 שכשהלוקח , דהיינו על ידי הרושם שנהגו בקצת מקומות,65כגון בכל דבר שנהגו הסוחרים לקנות בו

__________________ 
 ש"ר). ד בציון זה"טהואולי יש כאן ". ם עשה"ם לעכו"אבל עכו: "ק ה"רמג ס' ראה שם סי (קכג' מ סי"ך בחו"ש 60

בית . ) לא הן לדידן ולא אן לדידהו,ואן קיימא לן דאין שליחות לכותי (ל' ת חלת שבעה סי"קאידובר בשו
ם " אפילו עכושמע מיה, רומת הדשן שם בת,ם" אם תן לשלוחו אין שליחות לעכולוואפי (י ה"שמואל סוס

 דהא ...מוסרו לשלוחו לסרס ... דהכרי הלוקח מישראל  (רצט'  סי תרומת הדשן ממשמעות,)ם אין שליחות"בעכו
ם "ם עושה שליח לעכו"ו דדמאי איתא דאין עכו"דבירושלמי רפ (ק ד"א ס"מ. )ל בעלמא דאין שליחות לכרי"קי

  .ק יד"י סוף ס"ח. )ב דקדושין" רפא פשטא דתלמודן משמע וכ.ש"ייחבירו ע
 ושלוחו של ישראל , שהחצר הוא כשלוחו,ה לו אלא בישראלשלא אמרו חצרו של אדם קו(א "וכן הוא לקמן סי

  ). אבל אין שלוחו של כרי כמותו,כמותו
, אם כוות רביו היא רק על קין משיכה, ה ועל מה"ף אות עח ד"שדי חמד פאת השדה מערכת אלמה שדן בוראה 

 והישראל תם ,מעות הן של כריואין אומרים כיון שה(ז "ת סכ'  והביא מההלכה דלקמן סי.או גם על קין כסף
 שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שעשה שליח , הרי זה כאלו תם הכרי בעצמו,בשליחותו

  ).לישראל חבירו
וכן אין ישראל עשה שליח לעובד כוכבים לדבר , אין העובד כוכבים עשה שליח לדבר מהדברים שבעולם( סעיף א 61

שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל העשה (א "רמג ס' סילעיל כן הוא ו). מהדברים
שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שעשה שליח לישראל (ז "ת סכ' לקמן סי). שליח לישראל

 ).ח" כמו שתבאר בחושן משפט סימן קפ,חבירו
 בפרט למחזיקים , ואי אפשר להם למכרם לגוי מחוץ לבית,ובמדיה זו שרוב משא ומתן הוא ביין שרף(ב "ח ס"ב 62

 ).  להוציאו חוץ לביתי אפשר וא,ואם יש לו חמץ הרבה (ק ד" ריש סא"מ ).א"באורד
 ואז קה ,ל" מדרכי הקיה החדם החמץ בא" יכול למכור לעכו, אין החמץ אצלולוופשוט דאפי (ק ח" סא"מ 63

  .ק כ"י ס"וראה ח. ) שהואל מקוםם החמץ בכ"העכו
וכדלקמן בהוספות , )ועל אם הדרך ביבשה או בים או באויר או בדואר(וכן הוא בשטר מכירת חמץ ההוג אצליו 

 ,)146הערה (
 ,ל"וכבר מסרתי לו המפתחות לקות בהם החמץ שבחדרים ה(וכן תיקן רביו בשטר מכירה שבסדר מכירת חמץ  64

קבלתי ממו אחד זהב מזומן על עירבון שקורין זאדאטיק ... ל כדרך התגרים " ידי על המכירה הוגם תתי לו
ואגב קין ... ל "ז את מקומות של כל החמץ ה"ועוד זאת השכרתי בשכירות גמורה לערל מוכ ... כמהג הסוחרים

 .בהערות לקמן שםותבאר , )שכירות החדרים יהיה קוי לו כל החמץ שבהם ביתר שאת ויתר עז על קין דלעיל
 והסכמת הפוסקים דכל דבר ,כיון דקיימא לן כרב פפא דאמר שטימתא קיא (צז' משאת בימין סי. אחרוים 65

 אם , או שתן פשוט אחד למוכר וכיוצא בזה, או שתקע כפו לחבירו, או מפתח, כגון רושם,ההוג בין הסוחרים
 כמו שכתב כל , וחשב קין גמור בכסף ובמשיכה וחליפין, קייםגמרו המקח המוכר והלוקח ועשו כמהגם המקח

 , בותוכל דבר שהגו הסוחרים לקו... צז כתב ' בסי... והמשאת בימין  (ק ד"א ס"מ. )א"מ בסימן ר"זה בטור חו
ו והסכמת האחרוים דכן כל דבר שהג (ק יד"י ס"ח. ) קוה, או פשוט, או שתן כפו לחברו, או מפתח,כגון רושם

כיון שהגו , סגי, או במסירת המפתח, או בתית פרוטה, או שותן כפו לחבירו, כגון רושם, הסוחרים לקות בו
  .)א"ר' מ סי"כמבואר בחו, ם"לקות כך קה העכו
, כגון על ידי שותן הלוקח פרוטה למוכר, וכן כל דבר שהגו התגרים לקות בו(ב "רא ס' מ סי"והייו כמבואר בחו

  ).וכן כל כיוצא בזה, )או במקום שוהגים הסוחרים שמוסרים לקוה המפתח(די שתוקע לו כפו או על י
  .) קו, ובאתרא דהיגו למקי ממש... האי סיטומתא קיא ,אמר רב פפי משמיה דרבא(א , מ עד"וכדאמרין בב
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 או על , או על ידי תקיעת כף,66שם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא קנוי לו קנין גמוררו
 או שמכין בכפיהן זה על גבי ,67ידי נתינת פרוטה במקומות שנוהגין שכשהלוקח נותן פרוטה למוכר

  או על ידי שימסור הישראל להנכרי את המפתח מן, נגמר המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו,68זה
  .69 אם הוא במקום שנוהגין שמסירת המפתח קונה קנין גמור,החדר שהחמץ מונח בתוכו

 ויאמר אגב החדר ,71 דהיינו שימכור להנכרי גם החדר שהחמץ מונח בתוכו,70או על ידי אגב קרקע
 ר כךפ שמתחלה מכר לו את החדר ואח" אע, אבל אם אינו אומר כלשון הזה.תזכה החמץ שבתוכו
 שלא אמרו , אין החמץ נקנה להנכרי על ידי שהוא מונח בחדרו של נכרי,בתוכומכר לו את החמץ ש

 אבל אין , ושלוחו של ישראל כמותו72חצרו של אדם קונה לו אלא בישראל שהחצר הוא כשלוחו

___________________ 
ח "תמ' ל סי" ברביו זשמען מ וכ.ל שהתורה אמרה שיקו במה שדרך לקות"וי (רלג' ד סי"ת צמח צדק יו"וראה שו
 .) שהוא דאורייתאל יראה ובל ימצא דסיטומתא מהי לאפקועי איסור ב,א"י' סעי

, מכר לו בדברים בלבד (א"רא ס' מ סי"חו ).חותם שרושמין החוים על החביות של יין, סיטומתא(מ שם "י ב"רש 66
אם מהג המדיה הוא שיקה  ... שהוא שלוורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע , ופסקו הדמים

 .)קה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, הרושם קין גמור
 וכן הוא לקמן בשטר שבסדר .)או על ידי שתוקע לו כפו, כגון על ידי שותן הלוקח פרוטה למוכר (ב"מ שם ס" חו67

 ). כמהג הסוחריםשקבלתי ממו אחד זהב מזומן על עירבון שקורין זאדאטיק(מכירת חמץ 
דהא לא איירי כאן משבועה אלא ,  שותן לו תקיעת כפו שהיא שבועה על זהוצה לומראיו ר (ק ה"ע שם ס" סמ68

 מכין זרועותיהן , כשגומרים בלבם ובפיהם זה למכור וזה לקות, אלא דרך התגרים בקצת מקומות.מדרכי הקין
 ).62הערה ( ותבאר לקמן שם .)זה על גב זה

  .)או במקום שוהגים הסוחרים שמוסרים לקוה המפתח (ב"א שם ס" רמ69
  .ג"כדלקמן סי, כדי לתת לו דריסת רגל) ב. (כאמור כאן, לקין) א: (מסירת המפתח היא לשי סיבות

וגם מסרתי לו ...ל "וכבר מסרתי לו המפתחות לקות בהם החמץ שבחדרים ה(וכן הוא לקמן בסדר מכירת חמץ 
 ).61הערה (ותבאר לקמן שם ). המפתחות כדין תורה

 או יקה לגוי המקום ,וימשוך הבהמה(ב , ב קעג"ברביו ירוחם תיב כ ח) לעין מכירת בהמה מבכרת(כן תבאר  70
והקין יהיה שיקבל פרוטה  (ו" סשכ' ד סי"יו).  ויקה לו אגביו אזן הבהמה עם העובר, עומדת שםהשהבהמ

  .)שקין אגב המקום הוא (ק ז"ז שם ס"ט. ) ויקה לו המקום שהבהמה עומדת שם,מהעובד כוכבים
, קמא(ה ריש מסכת פסחים "של). במשיכה או בהקאות מקום(ט ' תבאר במשאת בימין סי, ולעין מכירת חמץ

ש קאידובר "הר .)אז הגוי צריך לקות הקרקע, מוח בוואגבו כל מה ש, ואם מכר לו החדר (ה כשהייתי"ד) א
 דקה הקרקע ואגביה , אלא מתורת מטלטלין אגב קרקע,שלא מדין חצר קי ליה (י ל"ת חלת שבעה סוס"בשו

ואקי , ולפי זה גם במכירת חמץ יש לו להזהר למכור להכותי החדר שהחמץ בתוכו וליקח פרוטה.  ..מטלטלין
 ).או מקה לו חדר ואגבן החמץ שבתוכו(ק יד "י ס"ח .)חדר וחמץ אגביה

ואם יש לו חמץ  (א שם"מ. ) וגם החדר עצמו ימכור לגוי,שימכור לגוי כל החמץ שבחדר (ה ובמדיה זו"ב ד"ח ס" ב71
  .)ימכור לו גם החדר,  להוציאו חוץ לביתי אפשרהרבה וא

ז את מקומות של "תי בשכירות גמורה לערל מוכהשכר ...ואין תקה אלא בשכירות  (בסדר מכירת חמץלקמן אמם 
וי לו כל החמץ שבהם כו... ל "כל החמץ הין שכירות החדרים יהיה קואגב ק'(.  

שמכירת או השכרת החדרים צריכה להיות והטעם ). 44הערה (יתבאר לקמן שם , שהעדיף שכירות על מכירההטעם 
 .)42הערה (יתבאר לקמן שם ,  מוח בהםדוקא החדרים שהחמץ

דאי משום יד היה צריך הכותי , דהא דחצר קוה הבהמה או החמץ הוא מדין שליחות (ש קאידובר שם" הר72
ואם כן כיון , )א"ב ע"דף י( כדאיתא בפרק קמא דבבא מציעא ,'דמה יד בסמוכה וכו, להיות עומד בסמוכין לו

ולא  ( שםי"ח. ) לא הן לדידן ולא אן לדידהו, ואן קיימא לן דאין שליחות לכותי,דין שליחות קי החצרדמ
ש קאיידבר "כמו שכתב בתשובות מהר, ואין תורת שליחות להם, דחצר מטעם שליחות איתרבי, מתורת חצר

  .)שם
קוה עומד בצד וסמוך להחדרים  הדבר אם אפשר שיהיה ערל הכון(ומכל מקום תיקן רביו בסדר מכירת חמץ 

ואם כן הוי , והייו כיון שאז יש אומרים שקוה מטעם יד אף בכרי). בשעה שמוסר לו המפתחותשהחמץ בהם 
  .קין וסף ביתר שאת על שאר הקיים
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  :73שלוחו של נכרי כמותו כמו שנתבאר

 או ,ירה בעד כל דמי המכ74 צריך שיטול מהנכרי כסף או שוה כסף, כשמוכר להנכרי את החדריב
 שישלם לו לזמן פרעון שקבע ,שיקח מעט כסף או שוה כסף ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן

 שאין הנכרי קונה קרקע לא בכסף בלבד ולא בחזקה אלא בשטר , וגם יכתוב לו שטר מכירה,75להנכרי
א האיך יכתוב לשון המכירה "קצ' ועיין שם בסי (77ד"קצ' מ סי" כמו שנתבאר בח,76עם הכסף
  ).78בשטר

נגע בלבו לצאת ידי כל הדעות במכירת חמץ שתהיה מכירה גמורה לדברי ' אך כל איש אשר יראת ה
  :79 יכתוב השטר מכירה כנוסח הכתוב בסידור,הכל

כ " אעפ,80 ולא מכר לו את החדר, אפילו אם הקנה את החמץ להנכרי באחד משאר דרכי הקניהיג
 כדי שיוכל הנכרי ליכנס להחדר , בתוכוצריך למסור להנכרי את המפתח מן החדר שהחמץ מונח

וכן צריך ליזהר שלא יניח הישראל את חותמו על  .וליטול את חמצו בכל עת שירצה מכל ימי הפסח
  .81 כדי שיירא הנכרי ליטול מן החמץ כלום שלא מדעת הישראל,החמץ

___________________ 
בכדי שתהא משתמרת שם לדעתו רגע אחד , ויעול הכרי את הדלת לפי שעה(וכן לקמן במכירת בהמה המבכרת 

  ).הקיןבשעת 
ולפי זה איו יהודי יש לו חצר (ומסיים שם , ד- ג,  צמח צדק כחוהוא תלוי בשתי הדעות שתבארו בפסקי דיים

וכשמשכיר לו החדרים צריך הגוי לעמוד (ב , ושם לב, )חצר' אבל באיו עומד אצל חצירו לית לי, בעומד אצל חצירו
 .לד אות ג' ת צמח צדק סי"שווכן הוא ב ).על החמץשאז יש לומר שהחצר זוכה לו מתורת יד גם , אצל החדר

 . סעיף י73
 ).45הערה (ותבאר לעיל שם , )כסף או שוה כסף(ח "כדלעיל ס 74
 .)24ושם הערה  (בסדר מכירת החמץלקמן ויתבאר , לעין הכסף עבור החמץ עצמו, ח" כדלעיל ריש ס75
 ק ד" סא"מ .)שהגוי איו קוה קרקע מהישראל אלא בשטר (ה כשהייתי"ד) א, קמא(ה ריש מסכת פסחים " של76

 .)ם איו קוה קרקע בכסף אלא עם השטר"ל דעכו"דקי(
  ).אלא בשטר הוא שקוה עם תית הכסף, )ולא בכסף(העובד כוכבים איו קוה בחזקה  (א" ס77

יתה עמו בתחלת המקח שמקה (א כאן "וכן הוא במ). קה מיד, קה לו בכסף לחודאם התה לוקח שי(א שם "וברמ
  ).לו בכסף לחוד

ק ב "ך שם ס"ובש).  ודלא כמו שכתב הרב בהגהת שלחן ערוך,אפילו התה לקות בכסף מיד לא קה(ח שם "אבל בב
 ).ש"ייח פסק דלא מהי ע"והב(

 .)32הערה (כדלקמן בסדר מכירת חמץ ', לא שטר ראיאבל שטר מכירת שלו איו א. שטר קיןהייו  78
, )ד ברוסיא הצארית פרק טו"ראה תולדות חב(א במעזריטש "בשת תקל, בשעה שערך רביו את הלכות פסח 79

  .ועדיין לא דפס בסדורו, עדיין לא כתב על ידו סדר מכירת חמץ
 ואחרי שדפס סדר ).ובהערות שם, ח"תמב סי' ראה לעיל סי (ה בהלכות אלומוסיף ומגי' אלא שמזמן לזמן הי
  .בתחלתה, ויתבאר לקמן בסקירה על סדר מכירת חמץ. שלפיוהוסיף את השורה , מכירת חמץ בסידורו
 וכן ." הצגו וסח זה בסוף הספר, למען לא יחסר כל בספר הזה,ולתועלת השלימות": המדפיסים הוסיפו כאן

 .ל ההוצאות של שלחן ערוך רביודפס בכ
  .יתן לו את המפתח לשם תוספת קין, שכאשר הוא מוכר לכרי את החדר, א"הייו שכבר תבאר לעיל סי 80

מכל מקום צריך , שאיו צריך למסור לכרי את המפתח לשם קין, שאפילו לא מכר לו את החדר, ועל זה כותב כאן
  .חמצולמסרו לו כדי שיוכל ליכס וליטול את 

ואין רשות להגוי , כשהחדר סגור ומסוגר בבית (ה כשהייתי"ד) א, קמא(ה ריש מסכת פסחים "של. אחרוים 81
 לא סמכה ,כיון שהמפתח ביד ישראל ויכול ליכס לחדר וליטול החמץ משם (ה ומיהו"ג ד"ח ס"ב .)להכס שם

 , חותמו על החדר שלא יכס בו הגוי הלוקח ולפי זה כל שכן שלא ייח הישראל...דעתיה דגוי דמכירה גמורה היא 
 הם מבטלין האמירה שאומר לגוי הריי מוכר לך , שהרי מעשיו שמיח חותמו על החדר,שאם כן אין כאן מכירה
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 או , אם לא מסר לו את המפתח קודם שעה ששית,ואפילו בדיעבד אסור החמץ בהנאה לאחר הפסח
 דכיון שבשעת מכירה גילה הישראל ,82שהניח חותמו על החמץ קודם מכירתו או בשעת מכירתו

 הרי לא מכר לו ,דעתו להנכרי שאין רצונו שיטול הנכרי את החמץ מרשות הישראל שלא מדעתו
  .83 ואין זה אלא הערמה בעלמא,כלום

 אף שאסור ,חותמו על החמץ הניח הישראל ר כך ואח,אבל אם מכר לו החמץ כדינו במסירת המפתח
 דכיון . מכל מקום בדיעבד לא נאסר החמץ לאחר הפסח, וצריך למחות ביד העושה כן,לעשות כן

 ר כך ואף שאח. והרי הוא כשלו ממש, מיד נקנה החמץ להנכרי קנין גמור,שמכר החמץ להנכרי כדינו
כאלו חתם את החמץ שהוא  והרי זה . לא יצא החמץ מרשות הנכרי על ידי כך,חתמו הישראל בחותמו

 כי כל , שבודאי לא נאסר החמץ בשביל כך,של נכרי ממש ולא היה להישראל חלק וזכות בו מעולם
  :84אימת ומתי שהנכרי רוצה הוא מסיר את החותם ונוטל מן החמץ כל מה שירצה

נס  כדי שלא יכ,אבל אם לאחר שמסר את המפתח לנכרי בשעת מכירה חזר ונטלו ממנו בעל כרחו (יד
 . הרי חמץ זה לאחר הפסח אסור בהנאה לכל אדם מישראל,הנכרי לתוך החדר ויטול כלום מהחמץ

 , הרי נפטר הנכרי מאחריות החמץ,דכיון שלא הניח את הנכרי ליכנס לתוך החדר שהחמץ מונח שם
 דהיינו שלא יצטרך הנכרי לשלם לו חובו שחייב לו ,שאם יגנב משם החמץ חל ההפסד על הישראל

 עובר עליו ישראל בבל , וכל חמץ שיגיע ממנו הפסד לישראל אם יגנב או יאבד.החמץ שמכר לובעד 
 כמו שנתבאר , כחמצו ממש שעבר עליו הפסח, ולאחר הפסח הוא אסור בהנאה,85יראה ובל ימצא

  ):86מ"ת' בסי

___________________ 
 ל שכן וכ...ם יכול לכוס שם מעצמו "ופשוט הוא שהחמץ יהיה מוח במקום שהעכו (ק ד"ז ס"ט. )במכירה גמורה

וצריך למסור לו המפתח (ק ד "א ס"מ. ) או ייח חותמו עליו,אל יחזיק המפתח בידושלא יסגירו במסגרת וישר
ז "ח והט"וכתבו הב (ק יד"י ס"ח). ה"בשל' י וע...) ח"ב( כהערמה בעלמא דאם לא כן הוי ליה, שיכול ליכוס שם

 .)ושיהא המפתח בידו, ם יכול ליכוס שם"פ החמץ יהא מוח במקום שעכו"דעכ
. )וחמצו לאחר הפסח אסור בהאה, הרי זה עובר בבל יראה ובבל ימצא, שאיו עושה בדרך שזכרווכל  (ז שם" ט82

 .)רק הערמה בעלמא, דאין זו מכירה, ואפילו בדיעבד יש לאסור (י שם"ח
  .)דאין זו מכירה רק הערמה בעלמא (י שם" וח,) כהערמה בעלמאדאם לא כן הוי ליה (א" מ83

 ויתן לו המפתחות של החדר שמוח בו ,שהישראל ימכור את חמצו אל הכרי, ו תיקןשייך באופן שרבי' וכל זה הי
וכל אחד מיח את החמץ במקום המיוחד לזה , ץ את החמץ של כל בי קהלתו"אמם בזמיו מוכר המ. החמץ

  .הבתים של כל בי הקהלהכל ץ יתן לכרי את מפתחות "ואי אפשר שהמ, שבתוך ביתו
. קכב' א ע"פסח ח, טעי גבריאל. שיג'ג אגרת ד"ק חי"אג. יא'  ע4אהלי שם . ה- מד' ח סי"ות צמח צדק א"ראה שו

 .)61הערה (ותבאר לקמן בסדר מכירת חמץ . פב' ע, יסן, ד"אוצר מהגי חב
אף דלכתחלה , ו חותמוואחר זמן מה ותן בו הישראל מסגרתו א, אבל אם מכר מתחילה מכירה גמורה ( שםי"ח 84

דהוי כאילו , מכל מקום בדיעבד אין לאסור החמץ, וראוי לגעור בהעושים כן, אין לעשות כן משום חשש הערמה
כי כל אימת ומתי , שודאי איו אסר בשביל מפתח וחומתו, ם"תן הישראל מסגרת או חותמו בחמץ של עכו

 .) החמץ מישראלכיון שלקח כדיו, ם רוצה מסיר חותמו ומסגרתו"שהעכו
כדלעיל , וגם כאן מיירי שלא מכר לו את החדר שהחמץ מוח בתוכו). 42כדלעיל הערה (אם הוא ברשות ישראל  85

  ). ולא מכר לו את החדר,אם הקה את החמץ להכרי באחד משאר דרכי הקיה(בריש הסעיף הקודם 
כדי להאסר , אן דעת רביו שלא קה החמץ לישראל על ידי שרצה לגזלו בפסחראית כ, אבל אם הוא בבית הכרי

 ). אלא שגזל ממו בזדון או בשגגה,ואף גם זה השכר היה בכלל המכירה(ד ' ת רבו סי"שווכן הוא לקמן . בהאה
  ).145הערה (וראה גם לקמן בהוספות ). 28הערה (ותבאר לקמן שם 

מעתה הוא מסור , כשחזר בו ומטלטלו מזוית זו לבית הכרי(ק ה "קוטרס אחרון שם סוראה .  סעיף ט ואילך86
 מראי מקומות .ה אכן ראיתי"יד אות ב ד' ב סי"שאלי ציון ח). והייו מצוי בידך, בידו לטלטלו לכל מקום שירצה

 .וציוים
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  ולא יאמר לו, צריך להזהיר להמון עם שיאמרו להנכרי הריני מוכר לך את כל החמץ שיש ליטו
 שהרי , ואפילו בדיעבד אסור החמץ בהנאה לאחר הפסח. שזה אינו כלום,הריני מוכר לך את המפתח

  :87לא מכרו כלל

 אפילו , לא ימכרנו לנכרי בשבת, ערב פסח שחל בשבת ושכח ולא מכר חמצו לנכרי בערב שבתטז
א קציצת  או מוכרו לו כשער שבשוק בל, אלא קוצץ עמו סכום המקח,אינו לוקח ממנו מעות כלל

פ "אע . אפילו במקום הפסד מרובה, הרי זה אסור, ומקנה לו החמץ באחד מדרכי הקנייה,סכום מקח
 ,88ו" כמו שנתבאר בסימן ש, לא התירוה חכמים בשבת,שמכירה זו היא לצורך מצות ביעור חמץ

  .שמקח וממכר גמור לא התירו אפילו לצורך מצוה עיין שם

 שהוא יודע בו שיחזירנו לו לאחר ,ה לנכרי המכירו ומיודעו יתננו במתנה גמור,אלא כיצד יעשה
 אם אין צריך , שימשכנו הנכרי לרשותו89 ויזהר להקנות לו החמץ בהגבהה או במשיכה,הפסח

 ואם החמץ רב שאי אפשר למושכו . עיין שם90ד"תמ'  כמו שנתבאר בסי,להעבירו דרך רשות הרבים
 לצורך מצוה כל מקום מ,ר ליתן מתנה בשבתפ שאסו" ואע.91יזהר להקנות לו במסירת המפתח

  :93ו עיין שם" כמו שנתבאר בסימן ש,92התירו

__________________ 
 דלא כההמון שאומרים הריי מוכר לך ,ומיהו צריך שיאמר הריי מוכר לך החמץ (ק ד" סא סוף"מ. אחרוים 87

ודלא כאותן שאומרין רק  (ק יד"י ס"ח. ) שהרי לא מכרו כלל, ואפילו בדיעבד אסור החמץ, דזה איו כלום,המפתח
אבל מה שמוכרין ( תמח 'אליה רבה סי .)כיון שגוף החמץ איו מכור, דזה ודאי איו כלום, הי מוכר לך המפתח

  ).שאין מוכר אלא המפתח וחמצו שאר באיסור האה, טעות הוא, המפתח
מקח וממכר שהוא (ז "וסט, ) מפי שדומה למקח וממכר,שאין קוין קין בשבת בשום דרך מדרכי ההקאה(ו "סט 88

 אפילו אם אי ,ם טובר ביואסור לקות לגמרי את האתרוג או השופ(ז "וסי, )ולא הותר לדבר מצוה, שבות גמור
  ).אפשר לו לקיים המצוה

 .) די במשיכה בלבד,במתה שאין שם כסף מקה (ט" כדלעיל ס89
וכל זה כשהכרי מוציאו דרך רשות הרבים שאסור לטלטל בו מן (י "וס) מותר ליתן מתה לצורך מצוה( סעיף ט 90

 ).התורה
ם "צריך לתת בשבת במתה לעכו, דר מיוחד בערב שבתואם שכח למכור חמצו שיש לו בח (ק ח"תמד ס' י סי"ח 91

 ).ם יחור לו אחר פסח"אם יודע שהעכו, היכי דאפשר במתה עבדין... החדר עם מסירת המפתח 
וכן לולב ואתרוג יוצאין בהן כל העם על ידי , ג התירו להקות ביום טוב משום מצוה"ובה( תרעו רמז ביצהמרדכי  92

  .טו ק"ס שו 'סי א"מוב, י תקכז"י סוס"בב הובא .)אפילו בשבתו... מתה על מת להחזיר 
  :שלושה טעמים אמרו לאיסור מקח וממכר בשבתכי , וטעם החילוק בים

 מקח איסורם כן ג לן פקא דמהתם, ממצוא חפצך(ק ב "שא קוטרס אחרון ס'  כמבואר לעיל סי.ממצוא חפצך) א(
 ראה ... וממכר מקח): "ה שלא"ב ד, שבת קיג(' תבאר בתוסוהייו מה ש .)ו"פט ש"ורא 'התוס ש"כמ וממכר

ומקח וממכר ): "ה משום מקח וממכר"א ד, ביצה לז(י "ירוש ראשון שברש ובפ".חפצך ממצוא פקא ... ת"לר
  ".דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר, אסור מן המקרא

מר חפצך חפציך אסורים חפצי שמים  שא,התירו לצורך מצוה(ה "שו ס' כדלעיל סי, איסור זה הותר במקום מצוה
  ).מותרים

וכן פסק  ".אי מי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה): "שם(י "כפירוש השי ברש. גזירה שמא יכתוב) ב(
  ".גזירה שמא יכתוב, וכן לשכור או להשכיר בשבת, אסור לקות או למכור): "ד"שו ס' סי (לעיל

  .)ולא הותר לדבר מצוה, מקח וממכר שהוא שבות גמור(ז "שו סט' לעיל סיכד, איסור זה לא הותר במקום מצוה
 דמקח וממכר בשבת וביום טוב –אין פוסקין דמים ): "ב, ביצה כז(י "כמבואר ברש .'איסורו מפורש בחמי) ג(

ואומרה . ..ומוכרים בשבת ... בימים ההם ראיתי ביהודה ): "יז- טו, יג(' בחמי והייו כאמור ".בספר עזרא, אסור
  ".להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת

... לצורך מצוה ... לא התירו לקות קין אפילו  "ב- א"ס, רסא' סיכדלעיל , גם איסור זה לא הותר במקום מצוה
  )".יג' שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי
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  מכירה או מתנה על מנת להחזיר

 עד שאתה לוקח חמץ מנכרי או מישראל ,בערב פסח או קודם'  ישראל לומר לנכרי בשעה ה94 רשאייז
 ואוסיף לך עוד ,96 ואחזיר לך מעותיך, ואקחנו ממך לאחר הפסח,95 קח ממני במאתים,אחר במנה

___________________ 
וגם אין ". ומחללים את יום השבת... וכרים בשבת מ"איה כללת בהאמור בחמיה , תית מתה בשבתאמם 

ושאר ). כ במתה"משא, שהרי הכתיבה היא לרשום את מה שהוא חייב לו עבור קיה זו" (שמא יכתוב"לגזור בזה 
  .הותר לצורך מצוהוהוא , "ממצוא חפצך"רק הטעם הראשון של 

 .ותבאר בהערות שם, ט"תמד ס' וכן צויין לשם לעיל סי 93
  :ה- ד"ולקמן בהלכות רבית ס, כב- ז"שתבארו כאן סי,  הלכות מכירה על מת להחזירסיכום 94
הן לעין מכירת חמץ , אין זו מכירה אלא הלוואה, לו מעות לפדותו' המוכר והתה עם הלוקח שיחזירו לו כשיהי) א(

  ).ד"ס(והן לעין רבית , )כא, תמח(
  ).ה"ס(אין זו מכירה אלא הלוואה , יחזיר לו המוכר מעותיו, חושאם ירצה להחזיר לו מק, וכן אם התה הלוקח) ב(
אלא שלחומרא של פסח אסור , מעיקר הדין הוי מכירה לזמן, ואם המוכר מתה שיחזירו לו אחר זמן פלוי) ג(

  ).ד"ס(וברבית היא רבית גמורה , )כב, תמח(לעשות כן 
, שאם ירצה הלוקח להחזיר לו מקחו אחר זמן פלוי, אלא שהמוכר הבטיח ללוקח לפי המכירה, ואם לא התה) ד(

  ).יז, תמח(הוי מכירה גמורה , יחזיר לו מעותיו
ולעין רבית , )ו, תמח(במכירת חמץ מותר , רק יכר מתוך דבריהם שרצום להחזיר המקח, אם לא התו כלום) ה(

  ).ד"ס(יש לחוש לדעת הסוברים שהיא רבית גמורה 
  .כ- ח"יתבאר לקמן סי, ת שיחזיר לו אחר הפסחואם תן לו במתה על מ

  .ק א"ובקוטרס אחרון שם ס, ב"תמה ס' תבאר לעיל סי, ואם הפקיר על מת לחזור ולזכות בו אחר הפסח
שמא אצטרך ואבוא ואקח , עד שאתה לוקח במה קח במאתים, רשאי ישראל שיאמר לכרי (ז"ב ה" תוספתא פ95

עד שאתה , אומר הוא ישראל לגוי עד שאתה לוקח במה בוא וקח במאתים (ז"ד ה" פם"רמב. )ממך אחר הפסח
רשאי ישראל לומר לאיו  (ד" סע"טור ושו. )לוקח מגוי בוא וקח מישראל שמא אצרך ואקח ממך אחר הפסח

  .) שמא אצטרך ואקחו ממך אחר הפסח, עד שאתה לוקח חמץ במה קח במאתים,יהודי בשעה חמישית או קודם
 ולומר ,יש למכרו לגוים קודם הפסח(תת ' א א סי"א ח"ת הרשב"ובשו, )לא' פראג סי(ם מרוטבורג "ת מהר"שו 96

ואי אחזור (כב ' ב סי"אגודה פ). שאקחו ממך אחר הפסח(טור ).  אם תשמרהו עד לאחר הפסח אקהו ממך,לו
ק ו "א ס"מ). ה ממואלמא דרשאי להבטיחו שיחזור ויק(ה ואם מכרו "ב ד"ח ס"ב). ואקה ממך אחר הפסח

  ).והטור כתב שרשאי לומר לו קח במאתים ואקחו ממך אחר הפסח(
אם אמר לו הריי מוכרו לך על מת שתחזירהו לי (א "כדלקמן סכ, ואף שאם המוכר מתה כן אין זו מכירה כלל

  ). אין זו מכירה כלל,כשיהיה לי דמים לפדותו ממך
אם המוכר מתה (ה - ד"רבית ס' כדלקמן בהל, ובין עם הלוקח התה כןואף שדין זה הוא בין אם המוכר התה כן 

וכן אם הלוקח מתה שאם ירצה להחזיר ...  אין זה מכר גמור ...עם הלוקח שיוכל לפדות ממכרו כשיהיו לו מעות 
  ). אין זה מכר גמור,לו מקחו לאחר זמן יחזיר לו מעותיו

ואקחו ממך לאחר (אלא קבע לו זמן אחר הפסח , ירו מידשלא התה עמו שיוכל להחז, מכל מקום הכא שאי
כיון שכל ימי , אם אמר לו על מת שתחזירהו לי לאחר הפסח(ב "כדלקמן סכ, ובזה לא בטלה המכירה, )הפסח

  .) הרי הוא כשלו ממש כל ימי הפסח,הפסח לא היה מחויב להחזירו להישראל
רבית '  ויתירה מזו תבאר לקמן הל).ה אסור לעשות כןאלא שלכתחל(כדלקמן שם , ואף שגם בזה אסרו לכתחלה

י (ד "סה עם הלוקח שיוכל לפדות ממכרו כשיהיו לו מעות או לאחר זמן פלואין זה מכר ...אם המוכר מת 
  .)גמור

והוא שהלוקח קיבל עליו (ד "רבית ס' וכדלקמן הל, אלא הבטיח לו מעצמו, שלא התה כן, מכל מקום הכא שאי
 אבל אם לא קיבל עליו , בעין שהמוכר יכול לתבוע לדין ולכופו להחזיר לו ממכרו,בתורת חיוב גמורתאי זה 

 , רק שלא יוכל לתבעו בדין ולכופו, אף על פי שהבטיח לו להחזיר לו מדעתו ורצוו,הלוקח תאי זה בתורת חיוב
  ).אין זה תאי גמור לבטל המקח

אפשר  ...  מדעתיהמר ליה דאבא מציעאה דב" בהדיא בגמרא פכדאיתא(וכן תבאר לקמן בסדר מכירת חמץ 
ו בחזרה"שהחתום ה41הערה (ושם ).  ל יקבל ממ.(  

כראה מהמשך , ) רק שלא יוכל לתבעו בדין ולכופו,שהבטיח לו להחזיר לו מדעתו ורצוו(וראה שגם כאן מיירי כן 
אסור לתבוע אותו בדייהם (ה " ולקמן סכ). שכבר מכר לו את החמץ במכירה גמורהמכל מקום כיון(לשון הסעיף 

  ).או לכופו בשאר כפיות עד שיחזירו לו שהרי כבר מכר לו לחלוטין
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  .97ריוח על זה

 מכל ,98 שהרי לקח ממנו ביותר מכדי שויו,ר הפסחפ שהנכרי הוא מוכרח להחזיר לו החמץ לאח"ואע
 כל , הרי הוא כשלו ממש, והקנה לו בקנין גמור,99מקום כיון שכבר מכר לו את החמץ במכירה גמורה

  :זמן שלא חזר הישראל ולקחו ממנו

ולה הנותן מתנה על מנת שיחזירנה לו לאחר זמן הרי היא מתנה  אף על פי שבכל התורה כיח
 ואסרו , מכל מקום לענין חמץ בפסח החמירו חכמים. והרי היא כשלו ממש בתוך הזמן,100גמורה

___________________ 
ויש אומרים שכל שיכר מדעת המוכר שרצוו לחזור (כמבואר לקמן שם , ואף שגם בזה אסרו לכתחלה ברבית

 ואפילו גם לא הבטיח ,ל פי שלא קיבל עליו הלוקח בתורת חיוב גמור להחזיר לו אף ע,לממכרו ועל דעת כן מכר לו
 ועל , הרי סמכה דעתו של מוכר על דברים אלו, רק אמר לו דברים שמשמען הוא שיחזיר לו ממכרו,הבטחה אמה

יש לחוש  ו... לפיכך אין זה מכר גמור , כיון שיכר מדעתו שרצוו לחזור לממכרו,דעת כן מכר לו מן הסתם
  ).לדבריהם להחמיר בשל תורה

שבזה , שדעתו להחזיר לו אחר הפסח, ומשמע דמיירי אף אם הכרי אישר לו דברים אלו, ובפרט שכאן התיר בסתם
אם ו... איו תאי , אם אמר לו הלוקח מדעתו כשיהיו לך מעות אחזיר לך הקרקע(י קעד "ד רס"ע יו"תבאר בשו

  ).הרי הוא תאי, וכר וחזקוכשאמר כן הלוקח חלטו ממו המ
דהייו דוקא באומר כן קודם (ק ב "ך שם ס"ובזה תבאר בש, וכן משמע כאן דמיירי אף אם אמר לו כן בשעת הקין

  ). אפילו התה הלוקח מהי, אבל אם אמר כן בשעה שמתחיל המקח,גמר המקח
שאיו יכול להחזירו לו עד אחר ) ג (,)אלא הבטיחו(שלא התה כן ) ב(, במכירת חמץ) א(מכל מקום התירו הכא 

  .הפסח
אזי , ז לטרוח באלה"ואם לא ירצה הערל מוכ(אלא שעם כל זה לא התיר באופן זה לקמן בשטר שבסדר מכירת חמץ 

ו בחזרה"אפשר שהחתום הל יקבל ממ( ,ו אחר הפסחו שלא התיר לכתוב שהמוכר יקבלו ממאלא , דהיי)א (
  . יסכים לקבל בחזרה את החמץ מהכרי,"שהערב קבלן) "ב(, "שאפשר"

ואפילו לומר לו בפירוש שיחזור (ח שם " ב). ביתר,ואם אצטרך אקחו ממך(ו אות ב "שבת פ'  הגהות מיימויות הל97
ם כן ויכול ג (ק ה" סז"ט).  כיון דהמכירה היא עכשיו מכירה גמורה בלי הערמה,ויקהו ממו ויתן לו ריוח מי שרי

וכתבו האחרוים ויאמר ואתן לך  (ק יט" סי"ח. ) מכירה גמורה היאכל מקום דהא מ,ר כך אח אתן לך ריוחלומר
  .)ריוח אחר כך

ל יקבל ממו "שהחתום ה ... הריי פוחת לו חצי רובל שירויח לעצמו(וכן הוא לקמן בשטר שבסדר מכירת חמץ 
 לטרוח בזה אקבל אי ממך הפרה אם אין רצוך(ובמכירת בהמה המבכרת , )ויתן לו ריוח דבר מועט, בחזרה

 ).ל"ואתן לך ריוח רבע רובל שהיית יכול להרויח אם היית מוכר לאחרים כ, במקח השוה שיתו אחרים
 עד שאתה לוקח במה בא וקח ,הכי מפרשי לה מקצת רבן קדמאי(ז "ד ה"פרבו מוח הראשון ב כפירוש 98

 כיון שמוכרו לו ,ים ממה ששוה ויש לו לגוי לחזור בו שידמה דבר שיש בו אואה שלוקח ממו בכפל,במאתים
 ברשותא דגוי , אלא אמר לו שמא אצטרך, ולא התה לו שיקחו ממו אחר הפסח,מכירה גמורה ומקבל מעותיו

  .)קאי ומותר אחר הפסח
י  קח ממ,דהכי פירושו עד שאתה לוקח במקום אחר בזול במה (ה ואם מכרו"ב ד"ח ס"פירוש השי שבבשהוא 

  .) שלאחר הפסח אי צריך אליו ואתן לך ריוח ואקחו ממך,ביוקר במאתים
 ויבטיח לו שיחזור ויקח ממו לאחר הפסח ,יבקש מכרי אחר שיקח שוה מה במאתים (ד"תסז ס'  סיוכן הוא לקמן
 .) שבודאי לא יפסיד הכרי מעותיו, שמעתה אין לחוש שמא ימכרו הכרי לישראל אחר ...ויתן לו ריוח

 מכירה גמורה כל מקוםדהא מ (ז שם"ט).  כיון דהמכירה היא עכשיו מכירה גמורה בלי הערמה,שרי(שם ח " ב99
  .)היא

 כי מאחר שמה שאיו עושה כן איו אלא מרצוו .הגם שיודע בו שלא יעשה כן(וראה גם לקמן בסדר מכירת חמץ 
 ). מכירה גמורהרי זו ה,הטוב שרוצה להחזירו לישראל

 טלו ויצא , כי הא דאמר רבא הא לך אתרוג זה על מת שתחזירהו לי,מתה על מת להחזיר שמה מתה(ב , אסוכה מ 100
, הרי זה יוצא בו ידי חובתו ומחזירו, תו לו על מת להחזירו(ד "תרח ס' ע סי"טוש. ב, קידושין ו). בו החזירו יצא

 ).שמתה על מת להחזיר שמה מתה
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  .101ליתן החמץ במתנה לנכרי על מנת שיחזירו לו לאחר הפסח

ראה שתחזירו לי לאחר  אלא נותנו לו ואומר לו ,ואפילו אם אינו אומר לנכרי על מנת שתחזירו לי
כ כיון שהוא " אעפ.103 ואף אם לא תחזירו לי הרי הוא שלך במתנה גמורה כל ימי הפסח,102הפסח

 ואין ללמוד מכאן , החמירו בו חכמים מחמת חומרת חמץ,אומר להנכרי בפירוש שיחזירו לו
  :104למקומות אחרים

__________________ 
. ) ושמא משום חומרא דפסח. להחזירל מתאמאי לא יתן לכרי במתה ע(ב "ו ה"פשבת  הגהות מיימויות 101

ה במיימון " כדאיתא בהגה,משום חומרא דחמץ,  להחזירל מתלגבי חמץ דלא מהי ע (קכ'  סיתרומת הדשן
ה על אבל מת (ג" סע"שו. )ולא להוסיף עליה לדמות מילתא אחריתי, די בחומרה זו לעיין חמץ ... בהלכות שבת

 משום ,ג" פהק דקידושין ובסוכ" הוי מתה כדאיתא פל מקוםאף על גב דבכ(ק ה "א ס" מ.)מת להחזיר לא מהי
רומת הדשן ת( והבו דלא לוסיף עליה לדמות לה מלתא אחריתי , וחומרא יתירה הוא,חומרא דחמץ לא מהי

 שמה ל מתה על מת להחזיר"קי(ק ד " סרמה בקוטרס אחרון' וראה גם לעיל סי). )ו משבת" פוהגהות מיימויות
  ).ץ בר לעין חמ,מתה לכל מילי

ומצא למפרע לא חלה , ולא יחזיר לו את החמץ אחר הפסח, ובאמת יש בזה חשש שהכרי לא יקיים את התאי
 ל מת שאמר הריי ותן לך ע,כשתולה המתה בחזרה(א שם "וכמבואר במ, ויעבור עליו הישראל למפרע, מתה זו

  ). דמצא שאם לא יחזירוהו לו לא הוי מתתו מתה,שתחזירוהו לי
כ " איו כמו שכתב בתרומת הדשן בסימן ק,מה שכתב אבל מתה על מת להחזיר לא מהי(ג "ח ס"וכן הוא בפר

 ומצא , ואפשר שהגוי לא יחזירו, הכא אין בידו לקיימו ... אלא מעיקר הדין אסיר,דלא הוי אלא חומרא בעלמא
  ). שהרי לא תקיים התאי של המתה,מפרע שהיה של ישראלל

 שמא ,ויש כאן ספק איסור של תורה(ט "כדלקמן סי, וכן הוא בשאר תאים שמתה הישראל עם הכרי במתה זו
 והרי זה כחמצו של ישראל , ומצא שלמפרע לא קה החמץ לכרי מעולם,לא יעשה הכרי אותו דבר בזמן שקבע

  ). שעובר עליו הישראל בבל יראה ובל ימצא,ריהמופקד ביד כ
הות  הגי שם משך אחר" דמהרא,ה להחזיר גופיל מתובעין מתה ע(י י "ח סוס"שארית יהודה אוכן תבאר בו

ע "ל "ו הגאון זואי שמעתי ממורי אחי רבי, שבת דאיו אסור אלא משום חומרא דחמץ' ו מהל" בפמיימויות
   .יג' וראה גם שם סי, ) מן התורהובל ימצאל יראה שיש בו איסור ב

כי לעין , מכל מקום אסור לעשות כן, שגם אם יודע בודאי שיקיים התאי ויחזיר לו, מכל מקום תבאר כאן הטעם
  .חמץ בפסח החמירו חכמים

ר בזמן  שמא לא יעשה הכרי אותו דב, ויש כאן ספק איסור של תורה.לכתחלה אסור לעשות כן(ט "וכן הוא לקמן סי
אלא שלכתחלה אסור לעשות כן כמו (ב " וכן הוא לקמן סכ). ומצא שלמפרע לא קה החמץ לכרי מעולם,שקבע

  .א,  כהא"חקרי הלכות חוראה ). שתבאר
 ל מת שאמר הריי ותן לך ע,כשתולה המתה בחזרהדוקא ... משום חומרא דחמץ לא מהי  (ק ה" סא"מ 102

 , אבל אם אמר הריי ותן לך ותחזירה לי. יחזירוהו לו לא הוי מתתו מתה דמצא שאם לא,שתחזירוהו לי
 אם לא משום חומרא , פשיטא דשרי מדיא, שאף אם לא יחזירו לו הוי מתה,מצא שאין המתה תלוי בחזרה

  .)דחמץ
ותו לו " שהייו באופן, שעיקר מה שהחמירו חכמים, והייו שמפרש את דברי הגהות מיימויות ותרומת הדשן

 .ומכל מקום החמירו חכמים לאסרו, שאז מותר מהתורה, "ואומר לו ראה שתחזירו לי לאחר הפסח
ה פסק "ח בהג"ה ס"ד ש"דאדרבה ביו, ודבריו תמוהים מאד מאד(ק יז "י סוף ס"ל הקשה בח"א ה"על דברי המ 103

  ).דלא הוי מתה כלל, דהיכי שאמר ותחזירם לי
  ).לא הוי מתה ואין בו פדוי, סלעים ותחזירם לי' א לך האמר ה(והייו כמבואר שם 
שאז , "ואף אם לא תחזירו לי הרי הוא שלך במתה גמורה כל ימי הפסח"שכאן מיירי שאמר לו , ולכן מפרש רביו

  .ואסור רק מחומרת חכמים, בודאי מהי מהתורה
 , להחזיר לא מהי בחמץל מתא דמתה עג דה"ח ס"תמ' ח סי"ש הפר"מי לפ (מט אות א' ת צמח צדק סי"שווראה 

 ,ריך לומר דסבירא ליהוצ ...  אלא מעיקר הדין אסור, דלא הוי אלא חומרא בעלמארומת הדשןש בת"איו כמ
 שאם ,ו"ח ס"תמ' ר סי"ש אאזמו" וכמ,תה על מת להחזיר לא דמי למהתרומת הדשן ושלחן ערוךדבאמת דון ד
תה על מת כ במ" משא, לו לא היה יכול לתבוע ממו בדין שיחזירו לורוצה להחזירויו יהודי לא היה הא

 .)להחזיר
 .שםי "ח. א שם"מ.  תרומת הדשן שם104
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 נותנו לך במתנה לחלוטין  כגון שאמר לו הריני מוכרו או, ואפילו ליתן או למכור על תנאייט
 אף על פי שכשיעשה הנכרי אותו , על מנת שתעשה דבר פלוני בתוך הפסח או לאחר הפסח,מעכשיו

 מכל מקום לכתחלה אסור לעשות ,דבר בזמן שקבע לו נמצא שלמפרע היה החמץ שלו מקודם הפסח
 ונמצא שלמפרע ,ע שמא לא יעשה הנכרי אותו דבר בזמן שקב,106 ויש כאן ספק איסור של תורה.105כן

 והרי זה כחמצו של ישראל המופקד ביד נכרי שעובר עליו הישראל ,107לא נקנה החמץ לנכרי מעולם
  :109מ" כמו שנתבאר בסימן ת,108בבל יראה ובל ימצא

 אלא נתנו לו בסתם ואמר לו אם תעשה דבר פלוני בתוך הפסח או , אבל אם לא אמר לו מעכשיוכ
 אף על פי כן לא נקנה ,שעשה הנכרי אותו דבר בזמן שקבע לופ " אע,לאחר הפסח יהיה החמץ שלך

 ועבר עליו , וקודם אותו זמן היה החמץ כמופקד ביד הנכרי,110לו החמץ אלא מאותו זמן ואילך
 ולפיכך חמץ זה לאחר הפסח אסור בהנאה ואסור לכל אדם מישראל .הישראל בבל יראה ובל ימצא

  :111לקנותו מן הנכרי

 אין זו ,ני מוכרו לך על מנת שתחזירהו לי כשיהיה לי דמים לפדותו ממך וכן אם אמר לו הריכא
 שהרי בכל יום ויום מימי הפסח אם יבא הישראל , אף אם נתן לו הנכרי כל דמי החמץ,מכירה כלל

 , נמצא שאין החמץ קנוי להנכרי כלל ואינו כשלו ממש,לפדות חמצו אין הנכרי יכול לעכב על ידו
  :112 שהרי עבר עליו הישראל בבל יראה ובל ימצא,פסח אסור בהנאהולפיכך חמץ זה לאחר ה

 כיון שכל ימי הפסח לא היה מחויב להחזירו , אבל אם אמר לו על מנת שתחזירהו לי לאחר הפסחכב

__________________ 
 הרי זה מכירה , או על מת שתעשה דבר פלוי,אם אמר הריי ותן לך מעכשיו על מת להחזיר (ק ז" סא"מ 105

 .) רק משום חומרא דחמץ אסור...גמורה 
ע "שו). ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל ימצא, בל לא ימכור לו ולא יתן לו על תאיא(ז "ד ה"פם " רמב106
  .ד"ס

 ועבר עליו , ומצא שלמפרע לא היה החמץ קוי להכרי מעולם...יעבור הכרי על תאי זה שמא (ד " כדלקמן סכ107
  .) ויאסור החמץ בהאה,הישראל בבל יראה ובל ימצא

 ).101הערה (ראה לעיל ". ה אסור לעשות כןלכתחל"ומה שכתב כאן 
 .)י תמ"כמו שכתוב סוס (א שם"מ. )ם עובר בלאו"שהמפקיד חמצו ביד עכו(ז "ד ה"מ פ" מ108
 הפקד קיבל עליו אחריות שאם יגב או יאבד ממו יתחייב לשלם לו ... ביד כרי ... הפקידו ...אפילו  ( סעיף א109

 .) כיון שגוף החמץ הוא שלו, המפקיד בבל יראה ובל ימצא... אף על פי כן עובר עליו  ...חמצודמי 
 .ד"ע ס"שו). ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל ימצא. לא ימכור ולא יתן לו על תאי(ז "ד ה"ם פ"רמב 110

 אם תעשה לי דבר פלוי החמץ מר לו כגון שא, שתלה הישראל המכירה בתאיאי מי (ק ז"א ס" במשילפירוש ה
  .) מצא דכל זמן שלא תקיים התאי לא הוי מכירתו מכירה,שלך

 תהיה מגורשת בשעה שיתקיים, המגרש על התאי כשיתקיים התאי(ב "קמג ס' ז סי"ע אהע"והייו כמבואר בטוש
  .מ"ובכ, )ת הגט לידהכשיתקיים התאי תהיה מגורשת משעת תי  ...מעכשיו ואם אמר לה הרי את מגורשת ...

 ).שחמץ שעבר עליו הפסח אסר לכל אדם(א " כדלעיל ס111
 כגון , דמיירי שהישראל תלה התאי בעצמוריך לומרוצ (ק ז"א ס"לפירוש הראשון במ. שם ע"שו. שם ם"רמב 112

  .)ש"ייז ע"ר' מ סי"וש בח"כמ, ג לא הוי מכירה כלל" דכה,שהתה שאם הישראל יהיה לו מעות יחזירם לו
צריך להחזירו לו כשיביא לו , והתה המוכר שיחזירו לו כשיהיו לו מעות, מכר קרקע (ו"סוהייו כמבואר שם 

כשלא קבע לו  (ק יא"ע שם ס"סמבו, )דהוה ליה הך זוזי כהלואה גביה,  לפיכך אסור ללוקח לאכול פירות.מעותיו
דזה אין שם מקח עליו כלל , שיביא לו מעותיו אלא מכר לו השדה והתה עם הלוקח דיחזור לו השדה כל זמן ,זמן

  .)אלא הלואה הוא
תבאר לקמן הלכות רבית ס ה עם הלוקח שיוכל לפדות ממכרו כשיהיו לו מעות (ה - ד"וכןאין זה ...אם המוכר מת 

  ). אין זה מכר גמור,וכן אם הלוקח מתה שאם ירצה להחזיר לו מקחו לאחר זמן יחזיר לו מעותיו... מכר גמור 
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 , אפילו באכילה114 ולפיכך לאחר הפסח הוא מותר,113להישראל הרי הוא כשלו ממש כל ימי הפסח
  :115 אלא שלכתחלה אסור לעשות כן כמו שנתבאר. ובל ימצאכיון שלא עבר עליו הישראל בבל יראה

 , אבל זכות זה שיירתי לי בו, אבל מותר לומר לו לכתחלה הריני מוכרו לך במכירה גמורה לחלוטיןכג
 וטוב שכל אדם המוכר חמצו לנכרי יאמר לו כן .שאם תרצה למכרו לא תמכרנו לשום אדם חוץ ממני

 ומכל מקום . ממנו לא יוכל לקנות חמצו מן הנכרי לאחר הפסח ויועיל בזה ששום אדם חוץ,בפירוש
 שבודאי היתה דעתו כן כשמכר ,אף אם לא אמר לו כן בפירוש אין שום אדם יכול לקנותו מן הנכרי

  :116לנכרי שישאר לו זכות זה בחמצו ששום אדם לא יוכל לקנותו מן הנכרי

מוכר לך שלא תמכרנו לשום אדם חוץ  שעל מנת כן אני , אבל לא יתנה עם הנכרי בשעת מכירהכד
 ונמצא שלמפרע לא היה החמץ קנוי להנכרי , שמא יעבור הנכרי על תנאי זה וימכרנו לאדם אחר,ממני
  : ויאסור החמץ בהנאה, בבל יראה ובל ימצא118 ועבר עליו הישראל,117מעולם

__________________ 
אם המוכר מתה עם הלוקח שיוכל לפדות ממכרו כשיהיו לו מעות או לאחר (ד "רבית ס' ואף שתבאר לקמן הל 113

כדלקמן , מקום לא אסרו כאן במכירת חמץ אלא לכתחלהמכל , )זמן פלוי או עד זמן פלוי אין זה מכר גמור
  .בסמוך

כר הבטיח לכרי שיקחו ממו בחזרה אחר רק שהמו, כ אם לא התה"משא. והייו כשאמר לו זאת בתור תאי
 ).96ותבאר לעיל שם הערה (ז "בזה התירו לגמרי לעיל סי, הפסח ויחזיר לו מעותיו

 .)משמע שאם עבר ועשה כן אין לאוסרו בהאה (ק יא" אליה רבה ס114
 ).101והערה  ( סעיף יח115
ואפילו . רק אי, ם אם ירצה"ויאמר לו זכות זה יש לי בחמץ זה ששום אדם לא יוכל לקותו מהעכו (ק ו" סז"ט 116

מכל מקום אן סהדי שאדעתא דהכי יצא חמץ , ם שלא יוכל למוכרו לאחר"אם לא התה בפירוש כן עם העכו
מצד , יר הקוה מגוי לבעל החמץובספר משאת בימין כתב כאן טעם שחייב להחז ... ואין בזה איסור, מרשותו

  .)א"מדין מערופי, שהוא קודם לקותו
ם אחר הפסח " שאם קה ישראל אחר החמץ מן העכו]משאת בימין[תב ג כ"מ' ובסי(ק ד "א סוף ס"וכן הוא במ

  ).'ע לא אפקרי"ו אדעתא דכ,ם אפקריה" אדעתא דעכון דאמרי...צריך להחזיר לבעלים 
 כיון דעייו רואות שלא מתיאש ממו ,אף על גב דמכר במכירה גמורה לכרי(מג '  סיש במשאת בימין"והייו מ

 ואף אם קדם אחר וקה מן הכרי יוצא , בלי ספק שהוא קודם לכל אדם,ומאמין הוא בדעתו שיחזיר לו הכרי
  ).דלא גרע דון דידן מדין מערופיא ... בדייים

 יש מקומות ,אדם שיש לו עובד כוכבים מערופיא( ה"א ס"רמ] קו ['מ סי"וחא שב" מדין מערופיו זהלמדהייו שו
  ).שדין שאסור לאחרים לירד לחיותו ולעסוק עם העובד כוכבים ההוא

ומכל מקום אין אדם אחר יכול לזכות בה אפילו אם מפקירה בפי  (ט"רמו ס' סילעיל וכן לגבי בהמה בשבת פסק 
אם כן מן הסתם איו , לא כדי להפקיע מעליו איסור שבת בלבדדכיון שאיו מפקירה א, שלשה כשאר הפקר

  .)מפקירה אלא ליום השבת בלבד בשעה שהכרי עושה בה מלאכה
ועיקר הכל שיהיה הישראל בעל החמץ סבור (אמם לקמן בסדר מכירת חמץ הצריך למכרו לכרי בלי שיור זה 
 ז"מוכואם לא ירצה הערל  ... שר לקבל בעיר זווקיבול באמת שאם ירצה הכרי ימכור כל החמץ במקח השוה שאפ

ו בחזרה"לטרוח באלה אזי אפשר שהחתום היהם, ל יקבל ממולי , ויתן לו ריוח דבר מועט כאשר יתפשרו בי
  ). אין לי שום עסק בזהתום מטההח

דעתו קודם  שהוא מגלה ,בגילוי דעת בלבד(ח "שתבאר לעיל ס, ואפשר שהמשאת בימין וסיעתו אזלי לשיטתייהו
 וגילוי . די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא,שהגיע זמן הביעור שאין רצוו כלל שיהיה החמץ שלו

פ שאיו קין גמור המועיל מדין תורה שלא יוכל אחד מהן לחזור בו " אע,דעת זה הוא מה שמקה אותו לכרי
   ).ולבטל המקח

 עובר עליו בבל יראה ובל ,אם המכירה איה כדת( בסדר מכירת חמץ כ לפי מה שתבארה מסקת רביו לקמן"משא
 .שיוכל הכרי למכור החמץ לאחרים אחר הפסח, בלי שיור, לכן צריך שימכור לו לגמרי, )ימצא

  .)שמא כשיגיע לא יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה (הגעתיך ה"ד ב ,לא י" רש117
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לם דמיו  אם אין הנכרי רוצה להחזיר לו החמץ לאחר הפסח אלא רוצה להחזיקו לעצמו ולשכה
לישראל אסור לתבוע אותו בדיניהם או לכופו בשאר כפיות עד שיחזירנו לו שהרי כבר נמכר לו 

  :119לחלוטין

  מכירה למומר

 וחמצו שעבר עליו הפסח אסור ,121 שאף על פי שחטא ישראל הוא,120 אין למכור את החמץ למומרכו
  .בהנאה כחמצו של ישראל

 שלא היה ,וא מכירו ויודע בו שיחזירנו לו לאחר הפסח מפני שה,ואם עבר ומכר לו חמצו בדבר מועט
 יש להתיר לו שיאמר להמומר שיחליף , אם יש הפסד מרובה בדבר,יודע שהחמץ יהא אסור בהנאה

 והחליפין או המעות מותרין , או שימכרנו לנכרי,את החמץ עם נכרי על חמץ אחר או על דבר אחר
  :ש"יי ע123ג" כמו שנתבאר בסימן תמ,122לישראל

___________________ 
מאחר שלא פדהו הגוי והוי של ישראל , ד שהחמץ אסור בהאהלא לב, דהאי אסור (וישראל ש"ומ ה"ד ג"ס ח"ב

דשמא כשיגיע הזמן לא יפרע , ואף על פי שלא הגיע הזמן, אלא גם הישראל עובר עליו בפסח וצריך לבערו, למפרע
  .)הגוי ומצא עובר עליו למפרע בבל יראה

  .)שלו לגמרי'  דהא ספק הוא בעין שאפשר שיהי,דחייב לבער בפסח (ק ג" סתמא' סי ז"ט
, וכן משמעות הפוסקים, כמו חמצו, לכן צריך ביעור וביטול, וממילא עבר עליה בבל יראה ובל ימצא (ק ז" שם סי"ח

  .)ח"וכן כתב הב
ג "וכאן ס, ) שמא כשיגיע לא יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה,ואף על פי שלא הגיע הזמן (א" סוף סח שם"פר
י שלא הגיע הזמן שמא כשיגיע לא "ואעפ, מר אם לא אפרע לך עד יום פלוי עוברמעכשיו קא, י הגעתיך"ופירש רש(

אף אם לא הגיע הזמן , כיון שאם איו פורע עובר עליו, פירוש לפירושו. כ"ע, יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה
  .)עובר
 שמא לא יפרע לו הכרי ,לפיכך חייב הישראל לבער זה החמץ בערב פסח כחמץ שלו ממש (י" סוף ס לעיל שםוכן הוא
שמא לא יעשה הכרי אותו דבר  (ט"לעיל סוף סי. ) ומצא שלמפרע היה החמץ שלו ועבר עליו בבל ימצא,בזמו

 והרי זה כחמצו של ישראל המופקד ביד כרי שעובר , ומצא שלמפרע לא קה החמץ לכרי מעולם,בזמן שקבע
 .)עליו הישראל בבל יראה ובל ימצא

 . שםז"ט 118
אם  (ק יד"י ס"ח. )ם איו רוצה להחזירו לו אסור לתבוע אותו בדייהם"אם העכו (ק ד"א סוף ס"מ. אחרוים 119

 .) אסור לתבוע אותו בדייהם, החמץ אחר הפסחם איו רוצה להחזיר לו"העכו
 למכור ואסור (ק יד" סי"ח. )פ שחטא ישראל הוא" דאע,ודבר פשוט הוא שאין למכור החמץ למומר (ק ד" סז"ט 120

 .)חמצו לישראל עובר עבירה
 ובקדושתו הוא ,פ שחטא ישראל הוא" אע,שאמר בעכן חטא ישראל(ד "ה סי' סילעיל  וכן הוא. א,  סהדרין מד121

' לקמן הל). פ שחטא ישראל הוא" שאע,המומר בכלל בי ברית הוא( ד"קפט ס' סי).  ולא יצא מכלל ישראל,עומד
 .)הואפ שחטא ישראל "שאע(ז "רבית סע

 והיה סך ,מומר'  שהי, שמכר יין שרף שלו להפקיד שלו,א בכפר" מחזיק אורדחדומעשה היה בא (ז שם" ט122
ם " ואמרתי שיחליפו הפקיד עם עכו. וקרוב היה שלא יציית ישראל בזה, וקשה הדבר להפסיד היין שרף,הרבה
 חמץ של עוברי עבירה מותר ]א, ד [ליןק דחו" פתא כמו דאי, ואז מותר לישראל זה,ש אחר" ויקח ממו יי,אחר

ם " מי אם ימכרו הפקיד להעכווא הדין וה, וחמץ איו תופס דמיורוש פי, מפי שהן מחליפים,אחר הפסח
 .)ד"מותרים המעות לישראל מטעם זה כלע

קום אם  מכל מ,חמץ בפסח אף על פי שהוא אסור מן התורה בכל מיי האות ואסור למכרו או להחליפו(ט  סעיף 123
 אלא מותר ליהות מדמי , אין איסורו תופס את דמיו וחילופיו שיהיו אסורין בהאה כמוהו,עבר ומכרו או החליפו
 ערלה וכלאי הכרם ובשר בחלב וחמץ בפסח אין ...פ שמכרו או החליפו בתוך הפסח " אע,החמץ או מחליפיו

  .)תופסין את דמיהן וחלופיהן
 ובזה ".יחליף את החמץ עם כרי על חמץ אחר"שאחר הפסח ,  כמו בידון דידן,ומכל שכן אם מחליפו אחר הפסח

מפי שהן (י "ופירש, )מיד מפי שהן מחליפין חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר(א "סע, מיירי בחולין ד
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  שראל ונכרי השותפים בחמץי

פ שהחצי של ישראל נאסר בהנאה " אע, ישראל ונכרי שהיה להם שותפות בחמץ ועבר עליו הפסחכז
 124 אף על פי כן כשיחלוקו אחר הפסח הרי החצי של נכרי מותר,והוא מעורב עם החצי של הנכרי

  : וחצי של ישראל אסור אפילו בהנאה125אפילו באכילה

  ל ישראלנכרי שאפה פת מתבואה ש

 ולא נטחנה עד , ישראל שהיה לו בבית הרחיים תבואה שאינה מחומצת לטחנה קודם הפסחכח
 ולאחר הפסח הביא את הפת לישראל , שאז טחנה הנכרי בעל הרחיים ואפה ממנה פת,שהגיע הפסח

 ואין זה נהנה מחמץ שעבר , מותר לישראל ליקח דמים מן הנכרי בעד התבואה.להראות לו טובתו
 שהרי אינה ראויה , לפי שהנכרי בשעה שעשה ממנה עיסה וחימצה הרי זה כאלו שרפה,הפסחעליו 

  .126 דמי היתר הוא מקבל מן הנכרים כן א, וקודם שחימצה היתה עדיין מותרת לישראל,עוד להישראל

 כדי שלא ימכרנו הנכרי לישראל ,ואין מחייבין את הישראל ליקח הפת מן הנכרי ולבערו מן העולם
 לפי שאין הישראל מחויב ,ינו יודע שהוא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ויאכלנואחר שא

 שהרי אינו מוכר החמץ , כיון שהוא אינו נותן לפניהם תקלה,להפסיד ממונו מפני תקלת אחרים
  :128מ" עיין סימן ת.127 וממילא נשאר החמץ להנכרי, אלא הנכרי משלם לו נזקו,להנכרי

___________________ 
 לא אכיל , דחמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר, דכיון דמצי לאכול התירא,בשל עובדי כוכביםמחליפין 
 ).דאין לך איסור האה תופס חליפין חוץ מעבודת כוכבים והקדש ושביעית ... דידיה

אף דחצייה שהוא של ישראל אסר , ם בחמץ ועבר עליו פסח"וראה לי דמי שיש לו שותפות עם העכו (ק ב" סי"ח 124
ולא אמרין אין . מצום מותר בהאה כדין ח"חלקו של עכו, ם"מכל מקום כשחולק אחר פסח עם העכו, בהאה
אמרין יש ברירה , ואין כאן עיקר דאורייתא, כיון דחמץ שעבר עליו פסח הוא רק דרבן אסור משום קסא, ברירה

  .)א"ח ע"כדאיתא בפרק משילין דף ל... 
  ). אבל בדרבן אית ליה,וכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא(א , והייו כדאמרין בביצה לח

 הרי חלקו של כל אחד ,לקחו חבית של יין בשותפות מערב יום טוב וחלקוה ביום טוב(י "שצז ס' עיל סין הוא לוכ
 דהייו שאו אומרים שהוברר הדבר למפרע שזה היה חלקו המגיע לו , לפי שבשל דבריהם יש ברירה,מהם כרגליו

 .)מערב יום טוב וקה שביתה במקום שביתתו
 .ורביו מתיר גם בזה. ק א"א גם באליה רבה סהוב". ע"ובאכילה צ: "י שם" בח125
ותעכב הדגן , ם דגן לטחון"ישראל אחד שהיה לו קודם פסח ברחיים של עכו (א"קלב ס' ד סי" יובית הילל 126

ם וטחן הדגן של ישראל ועשה מן "הלך העכו, של פסח' והה כאשר הגיע יום ז, ברחיים עד חול המועד של פסח
ם שהוא עושה "והיה סבור העכו, ישראל תיכף אחר הפסח]ל[והביא את הפת , פתל לחם ואפה את ה"הקמח ה

ם חמץ "מאחר שעשה בפסח על ידי העכו, הוא]ה[ושאלתי מהו דיו של הפת . טובה לישראל שהביא לו פת מוכן
 או ימכור, ם ההוא יאכלו"והעכו, ם ההוא"והשבתי שמותר ליקח הדמים בעד הפת ההוא מן העכו. של ישראל

 הובא .)ג שלא תכוין לאיסור"אע, ם מקליה קליה"מפי שהעכו, ויקבל הדמים ומותר בהאה, ם אחרים"לעכו
  .ק ד" סי"חב

מותר ליקח דמיו , אף על פי שאסור בהאה, עובד כוכבים שגע ביין שלו(ד שם "ע יו"ולמדו זאת ממה שפסק בשו
משמע (ק ב "ך שם ס"ובש). כרו ויתן דמיו לישראלאו אותו העובד כוכבים ימ, מאותו העובד כוכבים שאסרו

 כל מקום דמ, מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכביםאפילו הכי... ג פטור מלשלם " דבכה,דאפילו אסרו בשוגג
  ).הזיקו

 .טו אות ו' ב סי"שאלי ציון ח. ג, ו כ- א , הצמח צדק כקי דיים פסתבאר בו
כ פת "משא, לפי שאין לוקחין מהן יין, דלא דמי ליין, מוך על היתר זהאף דלכאורה היה ראה דאין לס (י שם" ח127

, אין לחשוש כלל שמא ימכור לישראל... ם חיישין שמא אתי למכור לישראל "במקום שאין זהרין בפת של עכו
 .)רק שמשלם זקו, ם"כיון שהוא איו מוכר לעכו

 שאיו יודע שעבר עליו ,ה לאחר הפסח לישראל אחרפ שיש לחוש שמא ימכור הכרי את החמץ הז"ואע( סעיף יז 128
מכל מקום מפי חששא זו אין לו לכוף .  ויאכל ויהה ממו,ישראל בבל יראה ועל ידי כן אסור באכילה ובהאה
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  חמץ שנמצא אחר הפסח

ד "פ שבדק בליל י" אע,129 וידוע שעבר עליו הפסח,הנמצא ברשות ישראל לאחר הפסח מיד חמץ כט
 ונמצא שלא עבר בבל ,131 וביטל כל חמצו שנשאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה,130כתקנת חכמים

 אף על פי כן הוא ,יראה ובל ימצא אפילו מדברי סופרים על חמץ זה שנמצא ברשותו לאחר הפסח
  .132לו עדים שביטל כל חמצו או שהפקירו בפניהם בלשון הפקר ממש אפילו יש ,אסור בהנאה

___________________ 
 ולא אסרו מפי זה אלא למכור לכרי חמצו .את הישראל הפקד שיבער חמצו של כרי וישלם לו דמיו מכיסו

 אלא , אבל זה איו מוכר לו כלום...שאפשר לבא תקלה לישראל אחר שיקח חמצו מן הכרי  אם הוא בעין ,ממש
 .ק יג" שם סבקוטרס אחרוןו, ) אין לו לכוף אותו על כך,שאיו קוה ממו

יוחן '  ר ...ל אמר מותר"יוחן אמר אסור רשב'  ר,עשר לאחר הפסח מהו' הבקיר חמצו בג( ב"ב ה" ירושלמי פ129
 ,וישראל שמצא חמץ בביתו אחר הפסח (ד' ב סי" פש"רא. כרבי יוחן, )ל לא חשש להערמה"ה ורשבחשש להערמ

 דגרסין התם ,ובירושלמי פליגי ביה.  דכיון דבטלו לא עבר על בל יראה וליכא למיקסיה,מן הדין הוא מותר
וחן חייש להערמה ריש  רבי י,יוחן אמר אסור וריש לקיש אמר מותר' ר.  אחר הפסח מהו,ד"הפקיר חמצו בי

חמץ שמצא בבית ישראל  (ה" סע"ושו טור. )כלומר שמא לא יפקירו ויאמר הפקרתיו. לקיש לא חייש להערמה
  .) אף על פי שביטל,אחר הפסח אסור

*  
  .מותרים באכילה אחר הפסחהם הרי , החמץ שמכר לכריכ "משא. אמם כל זה הוא בחמץ שביטל ולא מכר

 במכירה זו ם כןל כללו ג"ובכלל סך הכל העולה מכל החמץ ה: "שטר שבסדר מכירת חמץולפי האמור לקמן ב
מצאו אחרי הפסח יהיו מותרים באכילה, "ל"חתיכות חמץ שימצאו בחדרים ההרי גם חתיכות אלו ש.  

מץ יחד עם הח(הייו החדרים האלו שהשכיר לכרי , "ל"בחדרים השימצאו חתיכות חמץ "במה דברים אמורים ב
עדיין יחול עליהם חיוב , שלא מכרו לכרי) או ארוות(בחדרים , כ אם מצאו במקומות אחרים בבית"משא). שבו

  .ואסורים באכילה והאה אחר הפסח, ביעור
כדלקמן בהוספות , )ל"אף אם איו בחדרים ה(אלא שעתה הוג שמוכרים את כל החמץ המצא ברשות הישראל 

שאחר שכל אחד מפרט בשטר ההרשאה את הכתובת שלו והארוות והחדרים שהחמץ המכר , )158 ;146ות הער(
, לפי זה יוצא לכאורה, "במקומות מיוחדים ובשאר כל המקומות"או ". ובכל מקום שהוא"מוסיפים , מוח בהם

ראה גם (ומותר באכילה אחר הפסח , ואין צריך לבערו, כבר מכור לכרישכל החמץ שמוצאים אחר כך בבית הוא 
 ).57לקמן בסדר מכירת חמץ הערה 

אבל מי שביטל ,  ואף שהיה באוס,אכתי מצין למימר דשאי התם שלא בדק ולא קיים מצות חכמים (ה"ח ס" פר130
 מסתמא מיירי בחמץ ...ומיהו , א שם אחר הפסח שיהיה אסורובדק כתקת חכמים מאין לו שהחמץ שמצ

 .)שמצא אחר בדיקה ובטול
 שביטלו אף על מרחיישין שיערים לוכל מקום  מ, אף על גב דלא עבר מן התורה,אף על פי שביטלו(ק ח "א ס"מ 131

  ).ן שםשלא עיי, ולת שבת דלא כע,למיש והפוסקים בשם הירוש" הראכן כתב... ) טור(פי שלא בטלו 
ז מותר להפקיר חמץ קודם שעה ששית "קכ' ם מרקטי בסי"כתב בפסקי מהר(י תמז "ש בעולת שבת סוס"והייו מ

וראה דהאי הפקר אין צריך לא לפי בית דין ולא לפי . ש"על מת לזכות בו אחר הפסח ושרי אף באכילה עיי
 ).ביו לבין עצמו... שלשה 

 ,פליגי בהך מילתא רבי יוחן וריש לקיש בירושלמי דפרק כל שעה...  חכמים מי שביטל ובדק כתקת(ה "ח ס"פר 132
דוקא בהפקירו ביו ... כתב ) ק ז"י ס"הגב[ובספר שיירי כסת הגדולה ... וקיימא לן כוותיה דרבי יוחן דקאסר 

, ייך למימר הכיאבל בפי עדים לא ש, דבזה רבי יוחן חייש להערמה שמא יאמר שהפקירו ולא יפקירו, לבין עצמו
דההיא דהפקיר חמצו דהירושלמי לא , ד אין דבריו מחוורים כלל"ולע. ל"אלו דבריו ז, ולפיכך מותר אף באכילה

  ).שי לן בין הפקיר בפי עדים להפקירו ביו לבין עצמו
 ולאחר הפסח ,כמשפטו'  וביטלו קודם שעה ו,טפחים' חמץ שפלה עליו מפולת גבוה ג(ד "תלג סל' והייו כדלעיל סי

 , שחמץ שעבר עליו הפסח איו אסור אלא משום קס. הרי הוא מותר אפילו באכילה,תפקח הגל ותגלה החמץ
 וחמץ זה ,ח"תמ' שקסוהו חכמים על שעבר בבל יראה ובל ימצא מן התורה או מדברי סופרים כמו שיתבאר בסי

  ).שפלה עליו מפולת לא עבר עליו כלום אין לו לקוסו
 וחששו שמא פעם אחרת , לא פלוג רבן בגזירתםכל מקוםמ, ואף שידוע שזה ביטל ויש לו עדים (ק ה" זוטא סאליה

אבל ,  ראיתי בשיירי כסת הגדולה שכתב דירושלמי מיירי שלא הפקיר לפי עדים ...יתירו להערים לומר שבטלו
התם בפלה עליו מפולת לית כאן הערמה והביא ראייה מדאמר ,  מותר באכילהית דיןהפקיר לפי עדים או לפי ב
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שאם יהא מותר בהנאה יש לחוש שמא יניח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם 
  . כדי שנתיר לו ליהנות ממנו,133הפסח

 כדי ,ואפילו חמץ שנמצא מושלך במקום הפקר שהשליכו שם ישראל קודם שעה ששית בערב פסח
 שמותר לעשות כן 134ה"תמ'  כמו שנתבאר בסי,ור עליו בבל יראה ובל ימצא בפסחשלא יעב
  :135 מכל מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם מישראל ליהנות ממנו,לכתחלה

___________________ 
ואפילו  (ק כ"י ס"ח .)אבל בהפקיר וביטול לא פלוג רבן כדפירשתי,  דשם ליכא חשד כלל,ד אין ראייה"ולע. כ"ע

  .)ואפילו איכא עדים שהפקירו ובטלו לא מהי. הפקר גמור גם כן דיא הכי
 ).135הערה (ועוד יתבאר לקמן 

  :פירושים'  ויש בזה ב).חייש להערמה( ירושלמי שם 133
  ).שמא ייח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח(כמבואר כאן ) א(
  ).שמא יערים ויפקיר על מת לזכות בו (א וסייעתו"שהוא כפירוש הרשב, כמסקת רביו) ב(

תמה בקוטרס ' ולעיל סי). 13הערה ( לקמן בסדר מכירת חמץ יתבארו, המקורות והפקא מיה בין שי אופים אלו
 ).ובהערות שם(ק א "אחרון ריש ס

 , והיחו במקום שהוא מופקר לכל,אם קודם שהגיע זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו ( סוף סעיף א134
 והרי הוא מוח , אפילו אם לא טלו שום אדם,טול החמץכגון בדרכים וברחובות שרשות לכל אדם לעבור שם ולי

 וגם מוח במקום , שכבר הפקירו, כיון שאיו שלו, אין צריך לבערו, ובעליו רואין אותו מוח שם,שם כל ימי הפסח
 .) וגבול זה איו שלו אלא הפקר לכל, והתורה אמרה בכל גבולך,שאיו שלו

שהוא אסור , מי שהיח חמצו ברשות הרבים והפקירו קודם הפסח (ק ו"תלו בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי 135
ח "תמ' וכמו שיתבאר בסי, א והפרי חדש" לפי פירוש האמיתי של המ,כדאיתא בירושלמי, בהאה לאחר הפסח

  ).עיין שם

  ).132ל הערה דלעי( ה סעיף ח"ובפר, )131דלעיל הערה ( חק "סא כאן "והייו כמבואר במ 
שלא , הכווה כראה לקוטרס אחרון שכתב כאן רביו לבאר הלכה זו, "ח עיין שם"תמ' וכמו שיתבאר בסי"ש "ומ

  ).תמז' שהקוטרס אחרון של רביו להלכות פסח הגיעו לידיו רק עד תחלת סי(הגיעה לידיו 
העתיק כמה קטעים מקוטרס , ")ו"הרב ר"ומכהו , שכתבה בחיי רביו (ד"ח סי"שארית יהודה אות "שואמם ב

  :ודן בדבריו, אחרון זה
 ויש מהם שמקילין אם בדק ... ]131דלעיל הערה , כסת הגדולה [האחרוים יש מהן שמקילין בהפקיר בפי עדים

וישראל ] 129דלעיל הערה  [ש"וכבר כתב הרב דלשון הרא (]132דלעיל הערה , עולת שבת [וביטל כתקת חכמים
  .ש"וכולם תלו זייי בלשון הרא). לא משמע הכי', דכיון שביטלו כו' שמצא כו
גבי רבן גמליאל ) ב"ד ע"דס(ן ו דעירובי"ס פ"בא בתלמוד ערוך בפירוש בש] טרהו רחמא וברכהו [ו"אבל הרב ר

וקאמר דלמדו הולכים אחר רוב עובדי דרכים ורוב עוברי דרכים הם , שמצא חמץ בדרך אחר הפסח ותו לכרי
 הרי להדיא דאילו היה חמץ של ישראל זה שמצא בדרך .וחמץ של כרי שעבר עליו הפסח מותר בהאה, כרים

מה דברים אמורים כשידוע שהוא של ישראל או שרוב עוברי ב: ל"שהיא ההלכה דלקמן ס [היה אסור בהאה
ואן , ג דאין לך הפקר גדול מזה שמוח על אם הדרך"ואע, ] שמן הסתם פל שמה מן הרוב,מקום ההוא הן ישראל

דמאי , וגם יצא ידי תקת חכמים, שהרי המוצא וטלו לעצמו ואיו צריך להחזיר, סהדי דודאי מתייאשי בעליו
 דחיישין שמא יבאו להערים בפעם ,וכתב הרב דהייו מטעם הירושלמי .אפילו הכי אסור, עבדהוה ליה למ

  ).]132דלעיל הערה  [עיין באליה זוטא(אחרת 
שהיא ההלכה  [או להיפך', והפועלים כרים כו, ומלאי חמץ בתוכה, חות של ישראל) ב"א ע"פסחים ל(וכן גבי 

 שבודאי הוא מן המלאי של ,חמץ המצא בחות זו לאחר הפסח אסור אפילו בהאה: א"תמט ס' סידלקמן 
כדלקמן , י"ל כרש"וקיי [ח תלין בפועלים"ולדעת ר, י"חמץ המצא בתוכה תלין בבעלים לדעת רש, ]ישראל

  .כ אם של ישראל אסור"ואעפי, והרי אבד מהם ומתייאשי. ]שם
ל "ולא מברייתות ה, ש הוכיח הלכה זו מהירושלמי"שמה שהרא (שםשארית יהודה בוראה עוד מה שהאריך בזה 

ואילו בירושלמי תפרש אפילו בהפקיר , מיירי ביאוש דממילא, ל שבבבלי"הייו כיון שבשתי ההלכות ה, בבלי
 .ר הזקן"אדמוע " הערות לשו).ממש
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 שמן ,136 או שרוב עוברי מקום ההוא הן ישראל, במה דברים אמורים כשידוע שהוא של ישראלל
 , או אפילו מחצה על מחצה, הן נכרים137וא אבל אם רוב עוברי מקום הה.הסתם נפל שמה מן הרוב

  .139 שכל ספק דברי סופרים להקל,138 ומותר אפילו באכילה,תולין להקל לומר שמן נכרי נפל שמה

 אבל אם אפשר . שאי אפשר לתלות שנפל שמה לאחר הפסח,וכל זה כשנמצא מיד לאחר הפסח
 ,תוך ביתו של ישראל אפילו נמצא ב,140 מותר באכילה בכל ענין,לתלות שנפל שמה לאחר הפסח
  .שכל ספק דברי סופרים להקל

 אם יש לתלות שנעשה אחר ,ש ושאר חמץ"לפיכך יש להתיר לקנות מן המומר אחר הפסח שכר ויי
  .141 ולא עבר עליו אפילו מקצת הפסח,הפסח

 ויש לחוש לדבריהם במקום שאין . בכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח לאסרו באכילה142ויש מחמירין
  :בה אבל בהנאה מותר לדברי הכלשם הפסד מרו

__________________ 
 והיה רבי , והיה מהלך מעכו לכזיב, החמור שהיה רוכב עלבן גמליאלתיא מעשה בר (ב,  ברייתא עירובין סד136

 ... באותה שעה למדו ... אמר לו אילעאי טול גלוסקין מן הדרך , מצא גלוסקין בדרך,אילעאי מהלך אחריו
 שרוב ,אלעאי למיכליהו דאחזקיהו בחזקת פיתן של כרים' מדלא שרא ליה לר (שהולכין אחרי רוב עוברי דרכים

 .)שחמצו של כרי אחר הפסח מותר בהאה  ולמדו,)י"שר, עוברי דרכים כרים הן
 אלא שבמקום ,אפילו רוב העיר והשוק כרים (ק ל"א ס' ד סי"יווכדלקמן , אפילו אם רוב בי העיר ישראל 137

 אפילו רוב העיר , וכן אם רוב כרים מצויים בו. תלין בישראל,שמצא בו רוב ישראל מצויים בו במקום זה
  .ק י" סתבאר בקוטרס אחרון שםו, ) דהכל תלוי במצויים במקום שמצא בו,רוהשוק ישראל אסו

 , אף על פי שאחר הפסח היה בסמוך,דאם הייו תולין בשל ישראל היה מותר (ה שהולכין" עירובין שם ד'תוס 138
פות מצא מוכח להדיא מכוות התוס (ק א"תמט סוף ס'  סיי"חלפירוש , )דבישראל יש לומר דאחר הפסח עשה

 וביאר שם כוות דברי .)וכן כל ספק חמץ שעבר עליו פסח... דבספק חמץ שעבר עליו פסח יש להתיר אף באכילה 
 .'התוס

 .י שם"ח. )דאין כאן קס, ובכל גווי אזלין לקולא (ק א" סוף סתמט' ז סי"ט 139
מקום היה לו להתיר אף על זה כתבו תוספות דמכל  ( שםי"חלפירוש , )יש לומר דאחר הפסח עשה (שם'  תוס140

 ).ועשה אחר פסח, כיון שיש להסתפק ששל ישראל הוא, באכילה
מפי שהן מחליפין (י "ופירש, )מיד מפי שהן מחליפין חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר(א "סע, בחולין ד 141

  ). לא אכיל דידיה,תר דחמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מו, דכיון דמצי לאכול התירא,בשל עובדי כוכבים
שאין אף על פי  ש,כדאמרין בגמרא גבי חמצן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר (ק יב"ב ס' ד סי" לקמן יווהובא

 מכל מקום מחליפין הם חמצן בחמץ של , וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור,מבערין חמצן לפי הפסח
וראה לקמן שם  .)יסורא בשביל טורח ההליכה אל הכרים ולא שביק התירא ואכל א,כרים שמותר לאחר הפסח

  .ק ח" סבקוטרס אחרון
. דלא שביק היתרא ואכיל איסורא, הייו בעובר לתיאבון (ק יד"י סוף ס"חותבאר ב. וכאן לא הובא טעם זה להיתר
  ).ועכשיו כולם מקרי עובר להכעיס. מה שאין כן בעובר להכעיס

מכל מקום אין אומרים , )פב- עח' א ע"ראה שיעורי הלכה למעשה ח(וק ששבה ואף שלכמה הלכות יש להם דין תי
  ."לא אכיל דידיה… דכיון דמצי לאכול התירא , שהן מחליפין בשל עובדי כוכבים"בהם 

כיון שיש להסתפק  (י"חה לפירוש, )יש לומר דאחר הפסח עשה(' אלא כל טעם ההיתר הוא כמובא לעיל מהתוס
 ).שה אחר פסחוע, ששל ישראל הוא

 י תמט" רסח" ב).מותר למכור האוצר, ואם אין שם חמץ ידוע אלא ספק(א " סוף סתלו' א בסי"משמעות רמ 142
 ק ב"שם סא "מ. ) דאפילו לא היה אלא ספק היה מותר בהאה...דאפילו לא הוי אלא ספק הוי אסור באכילה (
 אסור באכילה ,ם או של ישראל" של עכו אם הואן ולא ידעי,ח דחמץ שמצא אחר הפסח"משמע מדברי הב(

 כמו שיתבאר ,וכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהאה (ט"סוף סיתלו '  וכן הוא לעיל סי.)ומותר בהאה
 ).ח"תמ' בסי
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 כמו ,143 אסור להאכילו אפילו לבהמות נכרים או של הפקר, חמץ של ישראל שעבר עליו הפסחלא
  : לענין חמץ בפסח עיין שם144ג"תמ' שנתבאר בסי

__________________ 
 .ק יד"אליה רבה סהובא ב. )והוא הדין לאחר פסח בחמץ שעבר עליו פסח (ק כב" סי"ח 143
 .) אפילו אין שלו אלא של הפקר,ולא להאכילו לבהמה חיה ועוף ( סעיף ג144





35  תנב- תמח–ג "חהלכות 

  

   דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים נכרים או בהיפךתמט
  סעיפים' ובו ג

 ופועלים ,שבתוכה של ישראל) 3פת ויין הנמכר בתוכה כגון 2פירוש סחורה (1 חנות ומלאיא
 , אפילו בהנאה5 חמץ הנמצא בחנות זו לאחר הפסח אסור, במכירת המלאי הן נכרים4המשתדלים בה

 כיון ,6 ואין תולין להקל לומר שמן נכרים הפועלים נפל שמה,שבודאי הוא מן המלאי של ישראל
  :7ים תמיד אלא נכנסין ויוצאיןשהמלאי קבוע בחנות תמיד והפועלים אינן קבוע

 , חמץ הנמצא שם לאחר הפסח מותר אפילו באכילה, חנות ומלאי של נכרי והפועלים הם ישראלב
  :8שבודאי הוא מן המלאי של נכרי

 . שאפשר לתלות שחמץ זה הנמצא הוא מן המלאי, וכל זה כשיש חמץ במלאי הנמכר בתוך החנותג
  .9 הרי הכל הולך אחר הפועלים,חמץ זה הוא מן המלאיאבל אם הוא בענין שאי אפשר לתלות ש

 שבודאי מן הפועלים , הרי החמץ אסור אפילו בהנאה,פ שהחנות ומלאי של נכרי" אע,אם הן ישראל
פ שכשיצאו הפועלים מן החנות קודם הפסח בודאי כבר נתיאשו מן החמץ שנפל "ואע. נפל שמה

 היה חמץ זה כל ימי הפסח הפקר ם כן וא,10הו שהנכרי ימצאהו ויאכל,מהם בתוך החנות של נכרי

__________________ 
 חמץ שמצא שם אחר הפסח , חות של ישראל ומלאי של ישראל ופועלי כרים כסין לשםו רבןת(ב ,  לאגמרא 1

חות של ישראל ומלאי של ישראל  (ע"טור ושו. י ורב האי"לגירסת רש, ) ואין צריך לומר באכילה,אסור בהאה
אבל , י ורביו האי"כך היא גרסת רש ... שמצא שם אחר הפסח אסור בהאהחמץ , גויםופועלים הכסים לשם 
 .)רביו חאל גורס בהפך

 .)פירוש סחורה (ק א"א ס"מ. )והסחורה שמכרת בו (לבוש. )כלומר הסחורה שבתוך החות ( רבו חאל שם2
 .)פת ויין המכר בתוכה (ה ומלאי"י שם ד" רש3
 .)והפועלים שמשתדלים בו (לבוש. )והפועלים שמשתדלין בו( טור 4
שאף חמץ של ישראל (ג "כדלקמן ס, מכל מקום אסר בהאה, פ שאבד ובודאי תייאשו הבעלים מחמץ זה"אע 5

  ).135ושם הערה (ט "תמח סכ'  וכדלעיל סי).שהפקירו קודם הפסח אסור בהאה לאחר הפסח
 .)אלא מן של מלאי היה ושל ישראל הוא,  תלין ליה בפועליןדלא (ה אסור"י שם ד" רש6
 שמה שמכיסין שם ש לומר שי, ושל הפועלים הוא דרך עראי,דהחמץ של החות הוא ודאי קבוע ומוח שם (ז"ט 7

 ). בתר החותן הלכך אזלי,הם אוכלין הכל
 חמץ שמצא שם אחר הפסח מותר ,ין לשםחות של כרי ומלאי של כרי ופועלי ישראל כסין ויוצא( ברייתא שם 8

 ופועלים גוים ומלאי של גויםחות של  (ע"טור ושו. י ורב האי"לגירסת רש, ) ואין צריך לומר בהאה,באכילה
אבל רביו חאל , י ורביו האי"כך היא גרסת רש. חמץ שמצא שם מותר אפילו באכילה, הכסים לשם ישראל

 .)גורס בהפך
 דאיכא למימר דחמץ המצא ,בריו דלא אסר בחות ומלאי של ישראל אלא בשיש באותו מלאי פתומשמע מד (י"ב 9

 ומיה שמע דלא שרי . דשל פועלים גויים הוא בודאי, אבל אם אין באותו מלאי פת שרי,שם מן של מלאי היה
ל פועלים ישראל הוא  דש, אבל אם אין באותו מלאי פת אסור, אלא בשיש באותו מלאי פת,בחות ומלאי של גויים

 כיון דגם , ודאי קשה למה תלין טפי בפועלים מבחות,ח דגורס בהיפוך ואזיל בתר הפועלים"ור (ז"ט). בודאי
). ח"י לר" אין חילוק בין רשם כן א,ח מיירי שאין בחות פת רק שאר סחורות"ואם לר. בחות החמץ קבוע טפי

ולפיכך חמץ שמצא שם ,  אלא מיי סחורות,לא הוי במידי דמיכלולגרסת רביו חאל יראה דפירוש מלאי  (ח"פר
 ).אחר הפסח מותר באכילה

 שהרי ,דכיון שיצא מבית הכרי ועזב שם חמצו ולא טלו עמו הרי תייאש ממו והפקירו (כ"תלו ס'  כדלעיל סי10
ח שם הפקר מאליו לכרי שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המו (ב" וסכ,)בודאי יטלו הכרי לעצמו

 .) שכשירצה ליטלו יטלו,זה



36  תנב- תמח–ג "חהלכות 

 שאף ,11ח"תמ'  מכל מקום הרי כבר נתבאר בסי.גמור ולא עברו עליו הפועלים בבל יראה ובל ימצא
  .חמץ של ישראל שהפקירו קודם הפסח אסור בהנאה לאחר הפסח

פ "ואע . הרי החמץ מותר אפילו באכילה,פ שהחנות ומלאי של ישראל" אע,ואם הפועלים הן נכרים
שכשיצאו הפועלים מן החנות קודם הפסח בודאי נתיאשו מן החמץ שנפל מהן ונעשה החמץ הפקר 

 וכל דבר הפקר המונח ברשותו של אדם מישראל זכתה לו רשותו ונקנה לו ההפקר ונעשה ,גמור
 מטעם שנתבאר ,13 אף על פי כן לא נקנה להישראל חמץ זה שהיה בחנותו כל ימי הפסח.12כשלו ממש

  : עיין שם14ח" תמ'בסי

__________________ 
 אפילו יש לו , אסור בהאה...  וידוע שעבר עליו הפסח,חמץ המצא ברשות ישראל לאחר הפסח מיד ( סעיף כט11

 ).135הערה (ותבאר בהערות שם .)עדים שביטל כל חמצו או שהפקירו בפיהם בלשון הפקר ממש
הרי הם של ,  מתיבה ולחוץין צריך לומרוא,  על התיבה...אם היו , המוצא מעות בחות (ה"רס ס' מ סי" ראה חו12

 כיון דלא ידע ...וחצרו לא קה משום דלא סמכה דעתיה כיון דרבים כסים ויוצאים  (ק יח"ך שם ס"וש, )מוצאם
שאין כסים לשם רק ,  במקום השמור שבחות וכאן מיירי.) ורבים מצוים שם לא קיא ליה חצרו,שם' דאיתי

 .בעל החות והפועלים
קמשמע לן שאין רשותו של אדם ,  שהרי הפועלים מסתמא תייאשו ממו,דלא תימא דזכה בו בעל החות (ח" פר13

 .) דהתירא יחא ליה דליקי איסורא לא יחא ליה דליקי,קוה לו בעל כרחו
 וכיון שאין וח לו לקותו אין חצירו עשה ,ם לקות לו דבר האסור לו לקותושמן הסתם אין וח לאד(ג " סוף ס14

  ). שאין אדם עשה שליח לחבירו בעל כרחו,כשלוחו לקות לו דבר שאין וח לו
  .יא' סי) פרעקל(בית מרדכי ראה . ואף שכאן הוא עדיין קודם זמן איסורו
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   דין ישראל ונכרי שיש להם שותפותתנ
  :ז סעיפים"ובו כ

  תשלום חוב של חמץ

 ,2 חייב לפרוע לו לאחר הפסח, ולא פרע לו עד שהגיע הפסח, שלוה ככר של חמץ מחבירו1 ישראלא
__________________ 

  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ד- א"ס (של חמץתשלום חוב ) א(
  ).ז- ה"ס (השכרת תור לכרי לאפיית חמץ) ב(
  ).יא- ח"ס (השכרת חמור וחדר לכרי לתשמיש חמץ) ג(
  ).ב"סי (השכרת כלי לכרי לבישול חמץ) ד(
  ).ג"סי (בישול מים לרחיצה בכלי חמץ) ה(
  ).ז- ד"סי (המחזיק יורות לבישול ממושל העיר) ו(
  ).כג- ח"סי (האכלת חמץ לבהמתו ועבדו) ז(
  ).ו- ד"סכ(ה האכלת חמץ לתיוק חול) ח(
  .)ז"סכ (קיית חמץ בשליחות הכרי) ט(

 
  :ד- א"וסכ, יז- ד"וסי, ז- א"שתבארו לפיו ס,  סיכום הלכות חוב של חמץ2
  ).א"ס(יפרע ככרות חמץ אחר הפסח , הלוה ככרות חמץ לפי הפסח) א(
  ).א"ס(פסח יקבל ממו מעות ב, המלוה ככרות חמץ לפי הפסח) ב(
, כיון שככרות אלו לא שתעבדו לישראל, יקבל ממו המעות בפסח, אף אם יש ברשות הכרי הלוה ככרות חמץ) ג(

  ).ב"ס(ואין המעות חליפי ככרות אלו 
או לקבל אחר , שיכול לקבל ממו מעות בפסח, וכן הדין אם הלוה לכרי ברבית שיתן לו ככרות חמץ כל שבוע) ד(

לכן לכתחלה יתה עמו שבעד . אלא שיש אומרים שכאן שתעבדו הככרות לישראל. חמצו בפסחהפסח ככרות שת
  ).ג"ס(שבוע זה לא יתן לו חמץ 

ולכן לכתחלה יתה עמו , ל"שגם בזה אוסרת דעה ה, וכן הדין בקה ממו לחם חוק הכומרים של כל שבוע) ה(
  ).ד"ס(שבעד שבוע זה לא יתן לו חמץ 

זכה בהם , כיון שדרך ליתן מככרות אלו לבעל התור,  אפה חמץ בפסח בתורו של ישראלכ אם הכרי"משא) ו(
  ).ה"ס(ולכן אסורים ככרות אלו לכל ישראל , הישראל מיד

או שקודם , שיטול הוא לבדו ככרות שבוע זה, יתה עמו בתחלת השותפות, אם יש לישראל שותף כרי בתור) ז(
  ).ז- ו"ס(באופן שהישראל מעולם לא זכה בככרות אלו , חהפסח ימכור לו את התור לימי הפס

, והמבשל צריך ליתן מדה מכל בישול, באופן שהישראל חייב בתיקום וחשבים שלו, המחזיק יורות מהמושל) ח(
  ).ד"סי( ואסרו בהאה , זכה הישראל במדה זו

וכל זמן שלא מסרוהו להישראל לא , זווהמושל זוכה במדה , חשבת היורה של המושל, ואם איו חייב בתיקוים) ט(
  ).ז- ו"סט(אסרו בהאה 

והטוחן צריך ליתן מדה מכל מה שיטחון , שטוחים בו בי העיר תבואה מחומצת, וכן הדין בריחיים ממושל העיר) י(
  ).ז"סי(

  ).א"סכ(רק החוב , שהחמץ איו קה לישראל, מותר לומר לעבדו לך וקח חמץ מהחוי ואי אפרע) יא(
  ).ב"סכ(שהחמץ קה לישראל , אסור להקדים דיר לחוי ולומר שיתן מזוות לעבדו בפסח) יב(
וטוב להחמיר בכל אופן , שאין עליו אלא חוב, אבל מותר מעיקר הדין לומר לחוי תן חמץ לעבדי ואי אפרע) יג(

  ).ג"סכ(
  ).ד"סכ(וכן הדין כשאומר לחוי לתת חמץ לתיוק החולה קצת בפסח ) יד(

*  
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  .4 כיון שהלוה לו בשעת היתר,3ויש בו משום גזל אם אינו פורע לו

 רשאי המלוה לקבלם ממנו וליהנות מהם , במעות או בשאר דבריםואם בא לפרוע לו בתוך הפסח
 ונמצא שמעות אלו הן ,פ שהוא לוה ממנו ככר של חמץ שיפרע לו ככר של חמץ"ואע .5אפילו בפסח

 ואסור ליהנות מחליפי חמץ בפסח אפילו לאחר הפסח ,חליפי הככר של חמץ שהוא חייב לפרוע לו
יון שבשעה שהלוה פורע המעות להמלוה אין ברשות הלוה  מכל מקום כ.6ג"תמ' כמו שנתבאר בסי

 , לכך אין שם חליפין נקרא על מעות הללו,7שום ככר של חמץ שיוכל ליתנו להמלוה בפרעון חובו

___________________ 
  :יז- ה"שתבארו לפיו ס, סיכום הלכות איסור להשתכר מחמץ בפסח

  ).ה"ס(שמשתכר באסורי האה , אסור לו לכתחלה לקבל ממו מעות, כרי שאפה חמץ בפסח בתורו של ישראל) א(
בפסח אבל מותר להשכיר לו חמור , שמשתכר באסורי האה, אסור להשכיר חמור לכרי להוליך עליו חמץ בפסח) ב(

  ).ח"ס(אף שיודע שיוליך עליו חמץ , בסתם
  ).ט"ס(אף שידוע שיכיס לתוכו חמץ , וכן מותר להשכיר חדר לכרי בפסח בסתם) ג(
  ).י"ס(וראה כמשתכר באסורי האה , שסתם אפיית הכרי הוא חמץ, אסור להשכיר תור בסתם לימי הפסח) ד(
  ).א"סי(שאיו יכר שהשכר הוא בעד שעת איסור ,  ערב פסחשמשכיר לו קודם, מכל מקום מועלת בזה הבלעה) ה(
כדי שלא , אסור לקבל שכר בישול החמץ, באופן שהישראל חייב בתיקום וחשבים שלו, המחזיק יורות מהמושל) ו(

  ).ד"סי(להשתכר באסורי האה 
והישראל זוכה , מץכי המושל משתכר מהח, לא חשב משתכר מהחמץ בקבלת השכר, ואם איו חייב בתיקום) ז(

  ).ו"סט(ממו 
  ).ז"סי(ל "כמו ביורות ה, )מאלץ(שטוחים בו תבואה מחומצת , וכן הדין במחזיק ריחיים מהמושל) ח(

*  
  :ט- יח, יד, שתבארו לפיו סעיפים יב, סיכום הלכות איסור ליהות מחמץ של כרי בפסח

ואז יהה הישראל ממה שהכלי , בשל בו חמץ בפסחאם יודע שי, אסור להשכיר או להשאיל כלי בישול לכרי) א(
  ).ב"סי(איו מתבקע בעת בישול החמץ 

לא ייח לכרים לבשל בהם חמץ , באופן שהישראל חייב בתיקום וחשבים שלו, וכן המחזיק יורות מהמושל) ב(
ד"סי(ל "מטעם ה.(  

  ).ח"סי(את האדם שאכילת הבהמה חשבת ה, אסור ליתן בהמתו לכרי להאכילה חמץ בפסח) ג(
 ).ט"סי(אין אכילתו חשובה האה לרבו , כ בעבד"משא) ד(
 ואין כאן, חסלאחר הפ  צריכה לפורעה,חסשלותה ככר של חמץ מחברתה לפי הפ אשה (קח' י סי" תשובות רש3

. )גזלם משו בו איה פורעת יש ואם. ביעור חמץ בעין בשעת היה לא שהרי, חסעליו הפ ור משום חמץ שעברסאי
 ואין בו משום איסור חמץ שעבר , צריך לפורעו אחר הפסח,י ישראל שלוה ככר מחבירו קודם הפסח"כתב רש(טור 

ישראל שלוה ככר  (א"ע ס"ושו, ) ויש בו משום גזל אם איו פורעו, כיון שלא היה בעין בשעת איסור,עליו הפסח
 .) איו פורעו ויש בו משום גזל אם, צריך לפורעו אחר הפסח,מחבירו קודם הפסח

ואותה שעה היתר , שהרי מקודם פסח תחייב בחליפיו (ק א"מאמר מרדכי סוראה גם . שמטעם זה חייב לפרוע 4
 .מראי מקומות וציוים. )גמור היה

גם כן מותר כהאי , להראות אפילו שחוזר ומשלם ככרות, ואפשר דלכך קטו הפוסקים לאחר פסח (ק א" סי"ח 5
 .)אבל כשפורע מעות מותר אף תוך הפסח,  פירוש ככרות,'אחר פסח וכו ( אק"אליה רבה ס. )גווא

 ,מדברי סופרים אסור לו ליהות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או שהחליפו מתחלת שעה ששית ואילך ( סעיף י6
  .)דכיון שאלו הדמים או אלו החליפין באו לידו על ידי החמץ הרי זה משתכר באיסורי האה

חמצן של עוברי עבירה (ב "רע, הייו כיון שדין זה למדים שם מהאמור בחולין ד, "פילו לאחר הפסחא"ומה שכתב 
 דכיון דמצי לאכול ,בשל עובדי כוכביםמפי שהן מחליפין (י "ופירש, )מיד מפי שהן מחליפין אחר הפסח מותר

. שראל שעבר עליו הפסח אסורדחמץ של י, התירא דחמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר לא אכיל דידיה
 ).וטעות הוא בידם, ויש אומרים שאף לעצמו מותר... ג דהשתא מי איסור הוא לגביה "ואע

כיון (ק א "א ס"מ). כיון שלא היה בעין בשעת איסור(טור ). ביעור חמץ בעין בשעת היה לא שהרי(י שם "רש 7
 ותן לו ככר זה אין הראשון בעין לאו חליפי חמץהושבשעה שי.( 
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  :8שלשון חליפין אינו נופל אלא כשמחליף דבר על דבר שהוא בעין

 , להמלוה בתוך הפסח ואפילו אם יש ככרות של חמץ בעין ברשות הלוה בשעה שהוא פורע המעותב
 , אף על פי כן מותר להמלוה לקבל ממנו המעות בעד הככר שהוא חייב לו,כגון שהלוה הוא נכרי

 וגם , ונאסר בהנאה אם היה ברשות הישראל,פ שכבר עבר מקצת הפסח על ככר זה שהוא חייב"אע
 ,א ברשות הנכרי מכל מקום עכשיו שהו.חליפיו היו אסורין כדין חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח

  .9דינו כחמצו של נכרי שעבר עליו הפסח

 מכל מקום כיון שלא נתייחד . שהרי לוה ממנו ככר שיפרע לו ככר,פ שהוא משועבד לישראל"ואע
 שהרי הנכרי יכול לקנות ככר מן השוק ולפרוע ,שעבודו על ככרות אלו שמונחים ברשות הנכרי בפסח

 בפסח יכול הוא לאכלם ולהוציאם לכל מה שירצה שלא  וככרות אלו שמונחים ברשותו,10לו חובו
 שיהיו ,11 נמצא שאין לישראל שום זכייה בככרות המונחים ברשות הנכרי בפסח,מדעת הישראל

 והחוב , ואין לו על הנכרי אלא חוב של חמץ בלבד,נאסרין משום חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח
שגוף החמץ הוא של נכרי ואין להישראל שום  כיון ,של חמץ אינו נאסר מחמת שעבר עליו הפסח

  :זכייה בו

 שכל זמן שלא יפרע לו מעותיו יתן לו , ישראל שהלוה מעות לנכרי ברבית של חמץ12 ומטעם זהג
 מותר לו לקבל מן הנכרי לאחר הפסח את הככרות שמגיע לו ,בכל שבוע ושבוע כמה ככרות של חמץ

__________________ 
 אמר להו , אתו אמרו ליה לרבי יוחן.דבי רבי יאי יזפי פירי שביעית מעיים ופרעו להו בשמיית(ב , ז סב" עגמרא 8

 ולא חייל עלייהו ,דכיון דבההיא שעתא לא הוו הך בעין לא חליפין יהו(ה יאות "שם ד' ותוס). יאות הן עבדין
  .) אם כבר אכלו פירות שביעית, היו יכולין לפרוע ולפי זה אפילו בשביעית עצמה.קדושת שביעית
 מעיי פירי יזפי יאיבי ר בי דשיו שהרי, ורסאי ואין בזה(ל "כמבואר בתשובה ה, י לידון דידן"ומשם למד רש

  ).עברין יאות הן] יוחן[מר רבי וא. הביעור זמן  לאחר,להו בשמיית] י[הביעור ופרע לפי זמן בשביעית
לא הוו הך , ובשעת חיוב תשלום פירות שביעית אחר זמן הביעור, שבשעת חיוב תשלום ככרות חמץוהייו כיון 

 .ולכן גם תשלום המעות אים חליפי ככרות ופירות האסורים, ככרות ופירות האסורים בעין
חמץ שכן הדין בישראל שהלוה ]. ב אות א, טשהועתק בשלטי הגבורים [ז בפרק כל שעה "כתב ריא(א " סח"פר 9

. כ"ע, שהואיל שאיו מחזיר לו חמץ הראשון בעיו מותר, לכרי קודם הפסח ושילם לו חמץ כיוצא בו לאחר הפסח
דכיון שהלוהו לכרי קם ליה ברשותיה , ולא הירא שאף אם החזיר לו חמץ הראשון בעיו שמותר ואף באכילה

  .) והוה ליה חמץ של גוי שעבר עליו הפסח שמותר באכילה,דגוי
, שהרי הככר קם ליה ברשות הכרי, שאף בתוך הפסח יכול המלוה לקבל ממו מעות בעד הככר, זה לומד רביוומ

, אלא חליפי חוב של חמץ, ולכן גם תשלום זה של המעות איו חליפי ככרות חמץ אלה. ואיו משועבד לישראל
 .שאיו אסר בפסח

). שההלואה להוצאה יתה ואיה חוזרת בעין(ח "שז סי'  סיוכדלעיל). מלוה להוצאה יתה(א ,  קידושין מזגמרא 10
 .וראה מראי מקומות וציוים

  .)דכיון שהלוהו לכרי קם ליה ברשותיה דגוי(שם  ח"פר 11
 .שדרך ליתן מן הככרות שאופין בתורו, ה"כ לקמן סוף ס"משא

ולכן אין , המוחים ברשות כרישאין לישראל שום זכייה בככרות , הייו שכמו בדין הלוה ככרות חמץ לכרי 12
או שקה חק , כך גם כאשר הלוה לו על מת שיפרע כל שבוע ככרות חמץ. הככרות שביד הכרי אסרים בפסח

אין לישראל שום זכייה בככרות  ,כיון שלא תייחד שעבודו על ככרות אלו, הכומרים ככרות חמץ כל שבוע
  .ואים אסרים בפסח, המוחים ברשות הכרי

ולכן לדעתם צריך להתות קודם , וסוברים שבזה יש לישראל זכייה בככרות, ף שיש פוסקים המחלקים ביםוא
מכל מקום . כדלקמן, ולכתחלה יש לחשוש לדעה זו. שעבור שבוע זה לא יתן לו ככרות שתחמצו בפסח, הפסח

  .שגם בלאו הכי מותר, העיקר כסברא הראשוה
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 והרי הן , או שנתחמצו קודם הפסח,נתחמצו בפסחואפילו נותן לו ככרות ש .13בעד שבוע של פסח
 ולא היה להישראל שום , מכל מקום כיון שכל ימי הפסח היו ברשות הנכרי.חמץ שעבר עליו הפסח

  . הרי דינם כחמצו של נכרי שעבר עליו הפסח,זכייה בהן

ן לו  עם הנכרי קודם הפסח שלא ית15 לפיכך לכתחלה צריך להתנות, על טעם זה14ולפי שיש חולקין
 , אלא יתן לו מעות או קמח,לאחר הפסח בעד שבוע של פסח ככרות שנתחמצו בפסח או קודם הפסח

 . כדי שכל ימי הפסח לא יהיה לו שום שעבוד על חמצו של הנכרי,16או ככרות שנתחמצו לאחר הפסח
ם  אפילו אם לאחר הפסח נותן לו הנכרי ככרות שנתחמצו בפסח או קוד,וכיון שהתנה עמו תנאי זה

 לפי שככרות הללו הן חליפי המעות שהתנה עמו לתת לו ,18 ולאכלם17 מותר לו לקבלם ממנו,הפסח
 ולאחר הפסח הביא לו , קודם הפסחה אבל בדיעבד שלא התנה עמו תנאי ז.19בעד שבוע של פסח

 שהעיקר כסברא , מותר לו לקבלם ולאכלם,הנכרי בעד שבוע של פסח ככרות שנתחמצו בפסח
  :20הראשונה

פירוש שהמלך נותן לכומרים לחם חקם בכל שבוע  (21ן הדין בישראל שקנה חוק הכומרים וכד

__________________ 
אבל , איו מקבל חסבשבוע של פ, יום ממערופייא שלו בכל לקבל ככרות גילישראל שר (קיא' י סי"תשובות רש 13

 יקחו לאחר הפסח מה ,ישראל שקו לחם חוק הגלחים (תסו' ה סי"ראבי. )מקבל לאחר הפסח מאותו שבוע עצמו
 פורעים לאחר פסח מה שחסר ,ישראל שקה לחם חק מן הגלחים(מרדכי רמז תקפז . )שחסר להם בימות הפסח

א אות ג " פהגהות מיימויות .)ד"שהיא ההלכה דלקמן ס (ק ב"א ס"מהובא ב. ז רמז תתח"ובע ).הפסחבימי 
וראה (ה וישראל "י ד"לפירוש הב, ) יקחו לאחר הפסח מה שחסר להם בפסח,ישראל שיש לו לחם חק הכומרים(

רות חמץ שהיו  אלא מן הסתם מקבל מהם אחר הפסח ככ,מדבריהם שאיו צריך לומר קודם פסח שום דבר
  .)ראויים לתת לו בפסח

 .שיתן לו ככרות חמץ כל שבוע, כשהלוה לכרי ברבית, ומזה למדים גם לידון דידן
 תו לי , אותו ישראל להםר יש לו לומ,ישראל שהלוה לכותי על פת כותי ליקח בכל שבוע לחמים (רסח'  רוקח סי14

 כתב ,ם ככרות ברבית בכל שבוע"וישראל שמקבל מעכו( טור. ) ויתו לו, קודם הפסח,תבואה או קמח או מעות
 ואז אפילו אם באו אחר כך לחשבון ,אבי העזרי שיאמר לו קודם הפסח שיתן לו בשבוע של פסח קמח או מעות

 ).מותר לקבל ממו מה שלא קיבל בתוך הפסח
 ,שבוע פסח קמח או מעותאבל אבי העזרי ראה שהוא מצריך שיאמר לו קודם הפסח שיתן לו ב(ה וישראל "י ד" ב15

 אבל אם לא התה , חליפי הקמח והמעות הן ושרי,דכל שהתה עמהם כן אף על פי שאחר כך ותין לו ככרות חמץ
יאמר לו קודם פסח שיתן לו , ישראל שמקבל מאיו יהודי ברבית ככרות בכל שבוע (ב" סע"שו). עמהם כך אסור

חליפי הקמח , פ שאחר הפסח ותן לו ככרות חמץ" אע,ו כךוכיון שהתה עמ, בשבוע של פסח קמח או מעות
 .)והמעות הן ושרי

16 תפרש רק "בפוסקים ה ו הוסיף , "שיתן לו קמח או מעות"לתחמצו לאחר הפסח"ורביכמבואר , "או ככרות ש
 דאז , במה דברים אמורים כגון חמץ שוכל לומר עליו שתחמץ בתוך הפסח או קודם לכןוראה לי(ב "בלבוש ס

מותר , אבל בחמץ שידוע שתחמץ אחר הפסח, הוי כאילו זכה בו בפסח ועשה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
 ).כולי האי לא אמרין, דתרתי לא אמרין כאילו תחמץ בתוך הפסח וכאילו זכה בו, לקבלו

 .ע שם"שו. ה"טור בשם ראבי.  רוקח שם17
 ."ו וש" שכה סכדלעיל סי,  במקומות שהגו היתר בפת פלטר18
 .)חליפי הקמח והמעות הן ושרי (ע שם"שו. י שם" ב19
 א"מ). ה אבל בדיעבד יש להתיר מן הסתם"הילכך יראה דלכתחלה יש לחוש לסברת ראבי(ה ולעין הלכה " דח"ב 20

ב " סח"פר). )ח"ב( שהרי לא זכה בו הישראל בפסח , לא אמר לו והביא לו אחר פסח שרילוובדיעבד אפי (ק ב"ס
 שאין צריך לומר קודם פסח שום ,י"אין זה עיקר אלא כדמשמע מדברי המרדכי והגהות מיימויות שהביא בב(

 , ברשותו של גוי הוא ...אלא מן הסתם מקבל מהם אחר הפסח ככרות חמץ שהיו ראוים לתת לו בפסח, דבר
 ).ומעולם לא זכה בו הישראל

הובא . ז רמז תתח"ובע, מרדכי רמז תקפז. א אות ג"מיימויות פהגהות . תסו' ה סי"ראבי. קיא' י סי" תשובות רש21
 ).13הערה ( וכמועתק לעיל .ק ב"א ס"מב
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 ,) והן מכרו לישראל בתחילת השנה כל הלחם שינתן להם בכל שבוע ושבוע כל השנה,22ושבוע
 שלאחר הפסח לא יתנו לו בעד שבוע של פסח 23שלכתחלה צריך ליזהר שיתנה עמהם קודם הפסח

 או חמץ שנתחמץ לאחר , אלא מעות או שאר דבר שאינו חמץ,חלחם חמץ שנתחמץ בתוך הפס
 וכשמתנה עמהם כך אף אם לאחר הפסח יתנו לו הכומרים בעד שבוע של פסח לחם חמץ ,הפסח

 ולאחר הפסח , ובדיעבד שלא התנה עמהם כלום.שנתחמץ בתוך הפסח יהיה מותר לו לקבלו ולאכלו
 מטעם 24 מותר לו לקבלו ולאכלו,ך הפסחנתנו לו בעד שבוע של פסח לחם חמץ שנתחמץ בתו

  :שנתבאר

  השכרת תנור לנכרי לאפיית חמץ

 אסור לו לקבל מעות מן ,26 ואפה בו נכרי חמץ בפסח שלא מדעת הישראל, שיש לו תנור25 ישראלה
ואם עבר וקבל מעות מן הנכרי אפילו בתוך הפסח  .28 אפילו לאחר הפסח,27הנכרי בעד שכר התנור
  .29מותר לו להנות מהם

פ שהנכרי נותן לו מעות אלו בעד אפיית החמץ שאפה בתנורו בפסח בשעה שהחמץ אסור "אע
 מכל מקום כיון שמעות אלו אינן לא דמי החמץ ולא .30 ונמצא שהוא נהנה מאיסורי הנאה,בהנאה

__________________ 
 .)כי חק לכהים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר תן להם פרעה (כב,  מזויגש ראה 22
וכן הדין בלקח חק ...  טוב להתות כך ע והלבוש דלכתחלה"העיקר ראה לי כמשמעות לשון השו(ק ג " סי"ח 23

 .)ם שותים להם לחם קצוב בכל שבוע"העכו
 א"מ). ה אבל בדיעבד יש להתיר מן הסתם"הילכך יראה דלכתחלה יש לחוש לסברת ראבי( ה ולעין הלכה" דח"ב 24

ת " וראה שו.))ח"ב( שהרי לא זכה בו הישראל בפסח , לא אמר לו והביא לו אחר פסח שרילוובדיעבד אפי (ק ב"ס
 אלא ,עדיין על מה לחול השעבוד'  לא הים בשעת גמר העסק עם הכומריםבחוק הכומרי (צט' ח סי"צ או"צ

 .) ולא תייחד מעולם השעבוד על אותן הככרות דווקא,שתחייב ליתן לו מין הככרות שמקבלים מהמלך
  :בסעיף שלפיו דן בשלושה איסורים 25
  . אסור לקבל מעות מהכרי בעד שכר אפיית החמץ בתורולכן, איסור להשתכר בחמץ) א(
  .אלא שכר אפיית חמץ בתורו, שאין המעות חליפי החמץ, כ כאן"משא, איסור האה מחליפי חמץ) ב(
 .אם הכרי ותן לו אחר הפסח מהככרות שאפו בשכרו, איסור האה מחמץ של ישראל בפסח) ג(

אסור להשכיר לכרי חמור להוליך עליו חמץ (ח "כדלקמן ס, פות בו חמץשהרי אסור להשכיר התור לכרי כדי לא 26
אסור להשכיר לו תור (י "וס, ) מפי שאסור להשתכר באיסורי האה, או חדר לשום בתוכו חמץ בפסח,בפסח

  ).לאפות בו בפסח
ו לכתחלה אסור ל, ומכל מקום אם בא לשלם לו אחר הפסח, הכרי אפה בו שלא מדעתואלא ודאי הכא מיירי ש

אפילו מעות אסור לקבל , שלא מדעתוואפו בו כרים חמץ בפסח (ד "חמד משה סוכן פירש ב. לקבל ממו המעות
  ).בשכרו

 דאפילו חמצו של כרים , משתכר באיסורי האהוה ליה ה...אפילו מעות לקבל בשבילו אסור  ( רמז תקפזמרדכי 27
  .) הישראל כבר המעות מותר ליהות מהן ומיהו אם קבל...בפסח אסור לישראל ליהות ממו 

אפילו מעות אסור לקבל בשכרו דהוה ליה  ,ישראל שהיה לו תור ואפו בו איו יהודי חמץ בפסח (ד" סע"טור ושו
  .)מותר ליהות מהם,  ואם קבל כבר המעות.משתכר באיסורי האה

 ).46והערות (ח "יתבאר לקמן ריש ס, איסור זה של משתכר באיסורי האה
  ).ושם מפורש שהביאו לו אחר הפסח, טור בשם רביו שמשון בר אברהם (באר הגולה שם 28

ומזה למדים גם לעין קבלת מעות בעד שכר ). דלקמן בסמוך(והייו לעין הביא לו לאחר הפסח ככרות שאפה בתור 
 .שגם זה אסור אפילו לאחר הפסח, התור

 . ויתבאר לקמן בסמוך.ע שם" ושו מרדכי וטור29
  .ושם סמן, )ואפילו חמצו של כרי אסור בהאה(ג "תמג ס' שאיסורו תבאר לעיל סי 30
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 ,32 לפיכך אין כאן איסור מן התורה, אלא שחמץ גורם למעות שיבאו ליד הישראל,31חליפי החמץ
 . ולכך אסרו לקבל המעות לכתחלה, שאסור להשתכר באיסורי הנאה לכתחלה,ריםאלא מדברי סופ

' ד סי" כמו שנתבאר ביו,33 אלא בשכר יין נסך בלבד,אבל אם כבר קבלם לא קנסוהו להפסיד מעותיו
  .34ג"קל

אבל אם הביא הנכרי לאחר הפסח בעד שכר התנור ככרות של חמץ שאפה אותם בפסח בתנורו של 
 דכיון שדרך כל שוכרי תנור .35 אסור לו ולכל ישראל להנות מהם,ר הישראל וקבלם אפילו עב,ישראל

__________________ 
מדברי סופרים אסור לו ליהות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או שהחליפו (י "תמג ס' שאיסורו תבאר לעיל סי 31

  .לו אין לא דמי חמץ ולא חליפי חמץומכל מקום מעות א. ושם סמן, )מתחלת שעה ששית ואילך
דכיון שדרך כל שוכרי תור ליתן לבעל (כדלקמן בסמוך , ואף שהישראל זכה בשכרו באחד הככרות שאפו בתורו

 מצא שבשעה שאפה הכרי בתור של ישראל כבר זכה הישראל ,התור בשכרו ככר מן הככרות שאופין בתורו
שמעות אלו , יוצא אם כן לכאורה).  והרי זה חמצו של ישראל,בתורבככר מן הככרות של כרי שאפה אותן 

  .הם חליפי הככר שהישראל זכה בו, שמשלם לו
מעות אלו ולכן . לא זכה הישראל בככר זה, אלא את המעות, מכל מקום כיון שכאן לא הביא לו הכרי את הככר

 .ק טז"הציון סק י ושער " וראה משה ברורה ס.אין לא דמי החמץ ולא חליפי החמץ
דאפילו חמצו של כרים (מרדכי רמז תקפז כמבואר ב, הייו אף שאיסור ההאה מחמץ של כרי הוא מן התורה 32

 כל מקום מ, אף על גב דלעין בל יראה ובל ימצא איו עובר עליו בשל אחרים,בפסח אסור לישראל ליהות ממו
חמץ  (ת 'סי ש"ריב ת"שווב).  אכילה ואחד איסור האה דמשמע אחד איסור, דלא יאכל כתיב,בפסח אסור ליהות

אין חלוק , דחמץ האסור בפסח בין באכילה בין בהאה, של איו יהודי אסור הוא בהאה בתוך הפסח מן התורה
  .)בין דישראל בין דאיו יהודי, אלא חמץ סתמא, דהא באורייתא לא כתיב חמצך, בין של ישראל לשל איו יהודי

מדברי סופרים אסור (יב - י"תמג ס' כדלעיל סי, לכמה פוסקים הוא אף בדיעבד, האה מחליפי חמץואף שאיסור ה
ויש חולקין על כל זה  ... לו ליהות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או שהחליפו מתחלת שעה ששית ואילך

ויש לסמוך על . לו מותר לו ליהות מדמים וחליפין א ... דאפילו מכרו והחליפו בעל החמץ בעצמו,ואומרים
  ).דבריהם במקום הפסד מרובה

אלא מדברי סופרים לכתחלה , ואיו בדיעבד, מכל מקום האיסור להשתכר מחמץ באיסורי האה איו מן התורה
  ).46ראה גם לקמן הערה (

 ואף על .כרן וקדש בדמיהן מקודשת כדתן מ,ומיהו אם קבל הישראל כבר המעות מותר ליהות מהן(מרדכי שם  33
 הא מסקין התם קס הוא , השוכר את הפועל לעשות עמו ביין סך שכרו אסור,ז"גב דתן פרק בתרא דע

  ). דלשאר איסורי האה דאין תופשין דמיהן לא קסו, אבל בעלמא לא,ז"שקסוהו חכמים ביין סך וע
 זיר ובשער מצורע בצפורי ערופה ובעגלה הסקל בשור הכרם בכלאי בערלה המקדש (ב ,ו קידושיןוהייו כדתן 

 ותבארה הלכה זו .)מקודשת בדמיהן וקידש מכרן ,מקודשת איה בעזרה ששחטו וחולין בחלב ובשר חמור ופטר
  ).ובהערות שם(יב - ט"תמג ס' לעיל סי
  ... שכרו אסורמאי טעמא(ם ובגמרא ש, ) שכרו אסור,השוכר את הפועל לעשות עמו ביין סך(א , ז סב"וכדתן ע

  ). בחמרין וביין סך יוחן קס הוא שקסו חכמיםמר רבי אבהו א'מר רא
ואף על גב דבדיעבד . וכיון דאסור בהאה אסור לו לכתחלה להיות יושב ומשמר בשכר(קעז ' א סי"א ח"ת הרשב"שו

 וכדאמר רבי , ומשום קס, אסור כדאיתא בריש פרק השוכר את הפועל דביין סך דוקא הוא ששכרו,שכרו מותר
  ).מכל מקום לכתחלה אסור. יוחן קס הוא שקסו בדחמרין וביין סך

 ).משום קסא,  זולתי ביין סך.שכרן מותר,  באסורי האהלושהרי אפי(ת ' סיש "ריבת "שו
בד כוכבים לפיכך ישראל ששכר לעו. כך אסור להשתכר בו, הות בויכשם שאסור למכור סתם יים ול (א" ס34

שכרו ,  או מרתיפו להיחו בו,או שהשכיר לו חמורו או ספיתו להוליכו בו, אפילו בסתם יים, לעשות לו מלאכה
 .)אסור בהאה

 מה שהשביח לו תור ,ככרות במוצאי פסח'  והביא לישראל ב...מעשה בא לפי רביו שמשון משאץ ( מרדכי שם 35
 חמץ וה ליה וה, שכן מהגם, דזכה בו הישראל בשביל שכר תורו ...לקבלם ואסר לו ,שלו כפי כל התורים שבעיר
 והוה ליה חמצו של ישראל שעבר עליו ,שזכה בו ישראל בשכר תורו( )ע"ושו(טור . )של ישראל שעבר עליו הפסח

 לתת  כיון שדרכן לעולם, דזכה בהם בפסח בשכר תורו,אם קבל הככרות אסור ליהות מהם (ק ד"א ס"מ). הפסח 
 .) חמץ של ישראל שעבר עליו הפסחואם כן הוה ליה, ככרות
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 נמצא שבשעה שאפה הנכרי בתנור של ,36ליתן לבעל התנור בשכרו ככר מן הככרות שאופין בתנורו
 והרי זה חמצו של ישראל ,ישראל כבר זכה הישראל בככר מן הככרות של נכרי שאפה אותן בתנור

  :37סור בהנאה לכל אדם מישראל שא,שעבר עליו הפסח

 לא יאמר להנכרי טול אתה בלבדך שכר התנור , ישראל ונכרי שיש להם תנור בשותפות38 לפיכךו
 דכיון . ואני אטול בלבדי כנגד זה שבוע שלאחר הפסח,ממה שיאפו בו הנכרים חמץ בשבוע של פסח

צית החמץ שיקבל הנכרי  אם כן מתחילת השותפות זכה הישראל במח,שיש לישראל חלק בגוף התנור
 ומה שאומר להנכרי אחר כך שיטול הוא בלבדו בשבוע של פסח והוא יטול ,בעד שכר התנור בפסח

  .39 הרי זה כמחליף חמצו שזכה בו בפסח על חמץ אחר,כנגדו בשבוע שלאחר הפסח

__________________ 
וככרות אלו  (ב"כ לעיל ס"משא. ולא יועיל מה שיתן לו ככרות אחרות תמורתם, לכן צריך הוא לתת לו ככרות אלו 36

 מצא שאין לישראל ,שמוחים ברשותו בפסח יכול הוא לאכלם ולהוציאם לכל מה שירצה שלא מדעת הישראל
 .) שיהיו אסרין משום חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח,יה בככרות המוחים ברשות הכרי בפסחשום זכי

 .)ולא רצו חכמים לחלוק בגזירתם ואסרוהו על כל אדם (א"תמח ס'  כדלעיל סי37
דכיון שדרך כל שוכרי תור ליתן לבעל התור בשכרו ככר מן הככרות ", והייו שכבר תבאר לעיל סעיף הקודם 38

 מצא שבשעה שאפה הכרי בתור של ישראל כבר זכה הישראל בככר מן הככרות של כרי שאפה ,ופין בתורושא
  ".הרי זה כמחליף חמצו שזכה בו בפסח על חמץ אחר"ש, ואם כן מובן שתאי זה איו מועיל". אותן בתור

, שאסור להשתכר בחמץ של כרי, הרי תבאר לעיל סעיף הקודם, אלא מעות, ואף אם איו וטל ככרות בשכר התור
, הרי זה כאילו מקבל שכר חמץ, וכשמחליפם הישראל עם הכרי. ומעות אלו הן שכר אפיית החמץ של בעל התור

  .ומחליפו עם הכרי
, שיתה בתחלת השותפות) א: (יש לכך שי אופים, לישראל שום חלק בשכר חמץ זה' ואם רוצה שמתחלה לא יהי

שלפי הפסח ימכור הישראל לכרי את חלקו ) ב. (כדלקמן בהמשך הסעיף,  הכרי לעצמוששכר שבוע זה וטל
 .כדלקמן סעיף הבא, שבתור במשך שבוע זה

  ).באחד משי אופי התאים דלקמן, אלא במכירת התור(שמתוך דבריהם מובן שלא להתיר בזה . אחרוים 39
ע על " צם כן וא.ש"ייג לעין ערלה ע"ד סי"רצ' ד סי" ביש"ם והרא" דפליגי בפלוגתא דהרמבראה ליו(ק ג "א ס"מ

 , חליפי ערלהדהוי ליה, ר כךם טול אתה חלקך בשי ערלה ואי אח" מאחר שפסק שם דאסור לומר לעכו,י" בהרב
  ). ליתסרם כן הכא מיוא

ם התו מתחלת וא. אסור, אם לא התו מתחלה, כרי וישראל שהיו שותפין בטיעה(ד שם "ע יו"ש בשו"והייו מ
).  מותררי זהה, שים משי היתר כגד שי ערלה' השותפות שיהא העובד כוכבים אוכל שי ערלה וישראל אוכל ג

 טול אתה שי הערלה ואי ,רק שהישראל אומר לעובד כוכבים, ויש מתירין אפילו לא התו מתחלה(א שם "וברמ
  . )אטול שי היתר כגדן

 הה הוא מחמץ של פסח במאי וף סוף דס,' טול אתה של פסח כו, דברי הרב בזהעלם ממי הבת (ק ב"ז ס"ט
ם שקיל חלק שלו בשבוע של פסח " מחמת שהעכו,ם" חלק העכולו אפי,דשקיל בעד שבוע שאחר הפסח כל השכר

 מה ,ת במה שכבר זכה בו בתחלת השותפו,פ חמץ אחר הפסח בעד חלקו בפסח" דהא מתה שיהא וטל עכ...
  ). התאי בזהמועיל

לעין דיא ראה לי להחמיר  ...  כי היכי דלא מהי להתות כך בערב שבת,לא סגי להתות כך קודם פסח(ג "ח ס"פר
 ראה לי דהדין דין  ...משום דכיון דמשתכר באיסורי האה מה לי מקודם מה לי אחר כך, אף בוטל מעות מקודם

  ).אמת כדכתיבא וכל שכן להחמיר
*  

שעל ידי , הייו דוקא ברבית ובחק הכומרים, שמועיל תאי זה שיתן לו מעות אחר הפסח, ד- ג"ר לעיל סואף שתבא
שהכרים האופים בתור זה משלמים עבור שכר , כ כאן"משא. תאי זה אין הישראל זוכה כלום בפסח עצמו

ואיו מועיל מה שמחליפו , וכיון שהישראל שותף בתור הרי תשלום זה הוא מתחלה גם אליו, אפיית החמץ בפסח
  .עם שותפו הכרי
אזי חשבים היורות של , אם אחריות תיקום הוא על הישראל, ד במחזיק יורות ממושל העיר"וכן הוא לקמן סי

ימכור "אלא דוקא , ואיו מועיל מה שמוכר לכרי את המדות שותים בי העיר עבור בישול השכר, הישראל
  ".היורות עם כל המדותלכרי על כל ימי הפסח את כל 
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 שיטול הוא בלבדו בשבוע של פסח והוא יטול ,ואין היתר אלא שבתחלת השותפות יתנה עם הנכרי
 כיון שכבר , דנמצא שלא זכה הישראל מעולם במחצית החמץ של פסח,כנגדו בשבוע שלאחר הפסח

  :40סילק את עצמו ממנו בתחילת השותפות

 , יש לו תקנה,) שיש עוד תקנה לזה41ה"ועיין בסימן רמ( ואם לא התנה עמו כך בתחלת השותפות ז
 דהיינו שכל ימי הפסח יהיה כל ,סחשקודם הפסח ימכור את מחצית התנור שלו להנכרי על כל ימי הפ

  .42גוף התנור של הנכרי

  .43 קודם הפסח,ויקבל דמים מן הנכרי בעד מחצית תנורו

 ,או יקנה להנכרי את מחצית תנורו באחד מדרכי הקנייה שיתבאר בחושן משפט הלכות מקח וממכר
ו חמץ שנתחמץ  א, או שארי דברים שאינן חמץ,ויתנה עמו שלאחר הפסח יתן לו בעד מחציתו מעות

___________________ 
ואם כן דים כמו רבית וחק , אזי אים חשבים היורות של הישראל, כ אם אין אחריות תיקום על הישראל"משא

 . שלא יזכה הישראל כלום בפסח עצמו, שמועיל בהם תאי, הכומרים
  ).ה"סימן רמ כמו שכתוב לעין שבת ב,אם מתה בכך מתחילת השותפות שפיר דמי בכל עין (ג" סח"פר 40

ואם מתחלה בשעה שקבלו השדה התה הישראל עם הכרי שביום השבת לא יהיה  (ג"רמה ס' כדלעיל סיוהייו 
 הרי זה , וביום אחד בחול יהיה מוטל על הישראל לבדו,מוטל כלל על הישראל לעבוד בשדה רק על הכרי לבדו

 מצא שבשבת אין ,יה מוטל עליו כלל בשבת דכיון שהתה עמו בשעה שקיבל עליו עבודת השדה שלא יה.מותר
 וכולה , ואין הכרי עושה כלל בעד הישראל, אלא כולה מוטלת על הכרי לבדו בשבת,להישראל חלק בשדה כלל

  .)מוטלת על הישראל לבדו ביום אחד בחול
 דאז ,ותפות דהייו בשעת עשיית הש,ה מועיל התאי בזה תחלה"רמ' בשלמא גבי שבת בסי(ק ב "ז ס"וכן הוא בט

 ).לא הוי לישראל מעולם חלק בזה השבת
 יש תיקון על ידי שיבטלו השיתוף , אם לא התו בתחלה בשעה ששתתפו,כל מקום שמועיל אם התו ( סעיף טו41

  .) ויתו בעת השיתוף, ויחזרו להשתתף,וימחלו זה לזה התאים שבייהם
 ויתו שהגוי יקח שכר ימי , ויחזרו וישתתפו,רו השותפותואין תקה אלא שיחלקו ויעק(ג "ח ס"וכן תבאר כאן בפר

 ).הפסח והוא יקח כגדו ימים אחרים
ם יכול " והעכו,ם התור בפסח" רק שמוכר להעכו, דהכא לא זכה הישראל מעולם בחמץש לומרוי (ק ג"א ס" מ42

  .)לאפות בו מצה
לעין פסח מותר להתות קודם ווטל ... ת וישראל וכרי שיש להן תור בשותפו (א אות ג" הגהות מיימויות פ43

 ועיקר הטעם משום  ...ווטל דמים מיד(שם  ח"ב. ) שוטל הדמים מתחלה מותר...הימו דמים מאותו שבוע 
הות ש הג" כמ,ם התור בפסח ויטול הדמים מתחלה"יש להוג שימכור להעכו (ק ג" סא"מ. )דוטל הדמים מתחלה

  .)ח" הבן פסק וכ.מיימויות
קין מעות על מכירת ' הייו כדי שיהי, שמה שהצריכו ליתן המעות תחלה, ראית הכווה מהמשך דברי רביוו

וכן הובא בהערות לקמן שם , כדלקמן בסדר מכירת חמץ, מועיל בכרי בשכירות קין מעותש. התור לימי הפסח
יותר טוב להשכיר החדר בתורת  (י" שיבת ציון סת"בשו, דע ביהודהסדר מכירת חמץ של בעל הומ) 44הערה (

כ בתורת מכירה "משא, כי בשכירות ודאי קוה האיו יהודי בכסף לחוד,  מלמכור החדר במכירה גמורה,שכירות
  .)אז איו קוה אלא בכסף ובשטר

 בשטר הוא שקוה עם תית אלא, )ולא בכסף(העובד כוכבים איו קוה בחזקה  (א"קצד ס' מ סי"חווכמבואר ב
מגוי איו קוה  (ק ה"ע שם ס"סמב ו,)מיהו שכירות מן העובד כוכבים קוה בכסף לחוד(א שם "וברמ, )הכסף

וכן הוא . ) מאחר שקיבל הגוי דמי שכירותו,מכל מקום בשכירות שהוא לזמן סמכה דעתו, משום דלא סמכה דעתו
 ,) שכירות סגי לה בכסף לחודמכל מקום ... ו קוה בלא שטרואפילו במקום שכסף אי (ט"קצה ס' סיא "ברמ

 כיון דלימים ,דסמכה דעת השוכר בלא שטר, דשכירות לאו מדרך העולם לכתוב עליו שטר (ק כ"ע שם ס"סמבו
. ק ה"תמ בקוטרס אחרון סוף ס'  והובא גם לעיל סי.) ומטעם זה הקילו בשכירות מהגוי בכסף,קצובים שכרוהו
 .מראי מקומות וציויםוראה . כבידון דידן שמוכרו לימי הפסח, ן הוא גם במכירה לזמןומזה מובן שכ
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  .44לאחר הפסח

 אף אם לאחר הפסח נותן לו הנכרי לחם חמץ שנאפה בפסח בתנורו מותר לו ,וכשהתנה עמו כך
 כיון שהתנה עמו שיתן לו , שהרי לא זכה הישראל בלחם זה קודם שנתנו הנכרי לידו,לקבלו ולאכלו

  :45מעות או שארי דברים

  השכרת חמור וחדר לנכרי לתשמיש חמץ

 מפני ,46 או חדר לשום בתוכו חמץ בפסח,כיר לנכרי חמור להוליך עליו חמץ בפסח אסור להשח
  .47שאסור להשתכר באיסורי הנאה

 שאין הנכרי מפרש לו שיוליך עליו חמץ ,אבל מותר להשכיר לו חמור על שבוע של פסח בסתם

__________________ 
ולא הזכיר שצריך ליטול דמי אותו שבוע (ה שאלה "י ד"ב. )ומותרדמתה כן קודם הפסח  (ז רמז תתח" מרדכי ע44

ולכן סגי אף אם , ומפרש רביו דמיירי שמקה לו התור באחד מדרכי הקיה שמועילים בכרי). קודם הפסח
  ". לאחר הפסח יתן לו בעד מחציתו מעות"

 באחד מדרכי הקייה שתבאר בחושן ...כשיגיע הפסח ימכור לכרי על כל ימי הפסח  (ד"לקמן סוף סיוכן הוא 
 וכשמתה עמו כך אף . ויתה עמו שלאחר הפסח יתן לו בעד זה מעות או שארי דברים,משפט הלכות מקח וממכר

 כמו , ותן לו הכרי את המדות של חמץ שקיבל בפסח בשכר היורות מותר לו לקבלם ולאכלםאם לאחר הפסח
 ).שתבאר למעלה

 שלא יתן לו לאחר הפסח בעד שבוע של פסח ככרות ,לכתחלה צריך להתות עם הכרי קודם הפסח (ג" כדלעיל ס45
 כדי שכל ימי ,צו לאחר הפסח או ככרות שתחמ, אלא יתן לו מעות או קמח,שתחמצו בפסח או קודם הפסח

 אפילו אם לאחר הפסח ותן לו , וכיון שהתה עמו תאי זה.הפסח לא יהיה לו שום שעבוד על חמצו של הכרי
 לפי שככרות הללו הן חליפי , מותר לו לקבלם ממו ולאכלם,הכרי ככרות שתחמצו בפסח או קודם הפסח
 שלאחר ,שלכתחלה צריך ליזהר שיתה עמהם קודם הפסח (ד"וס, )המעות שהתה עמו לתת לו בעד שבוע של פסח

 או , אלא מעות או שאר דבר שאיו חמץ,הפסח לא יתו לו בעד שבוע של פסח לחם חמץ שתחמץ בתוך הפסח
 וכשמתה עמהם כך אף אם לאחר הפסח יתו לו הכומרים בעד שבוע של פסח לחם ,חמץ שתחמץ לאחר הפסח

  .)יה מותר לו לקבלו ולאכלוחמץ שתחמץ בתוך הפסח יה
 רק ר כך אין פירושו שאסור לו לקבל חמץ אח,וראה דהך ויטול הדמים(ק ב "ז ס"תבאר בט, וכאן לעין שותפות

 ). חמץלו יכול ליקח אפיואחר כך...  שיתה קודם הפסח שיטול דמים ,כי קאמר אלא ה,דמים
 לא  ...יוסה אמר אסור'  ר ...בתוך הפסח מהו... בהאה חמיצו לאחר הפסח מותר ... ם "עכו (ב"ב ה" ירושלמי פ46

  ...ם להביא עליה חמץ" לא ישכיר ישראל את ספיתו לעכו ...ם להביא עליה חמץ"ישכיר ישראל את בהמתו לעכו
 בפסח להוליך יו יהודילהשכיר בהמתו לא (תשד' אגור סי. )ם ליתן בתוכו חמץ"לא ישכיר ישראל את ביתו לעכו

 גם הביא ראיה לאסור מן  ... שמצא בתשובות הגאוים שאסרו,ר משה"הר' מצאתי כתוב בתוס...  עליו חמץ
דאסור להשכירו לשום בו (ו ק " סא"מ. )וכמו כן להשכיר ביתו לשים בו חמץ בפסח אסר הירושלמי. הירושלמי

  .)במפרש לשום בתוכו חמץ אסור בפסח (ק ה"ז ס" ט).דמשתכר באיסורי האה, חמץ
כריוהיי אה מחמצו שלה מגוף החמץ, ו שאיסור הההואפילו חמצו של (ג "תמג ס' כדלעיל סי, היא לא רק כש

אלא אף כשמשתכר מהשכרת ; ))לפיכך אסור להריח פת חמץ של כרי משעה ששית ואילך(כרי אסור בהאה 
  .יז- ח"ויתבארו דייו לפיו ס. החמור והחדר לכרי לצורך החמץ

 ואפה ,ישראל שיש לו תור(ה "כדלעיל ס, אסור לקבלו לכתחלה, ילו בא הכרי לשלם לו אחר הפסחאפ, ויתירה מזו
ואם .  אפילו לאחר הפסח, אסור לו לקבל מעות מן הכרי בעד שכר התור,בו כרי חמץ בפסח שלא מדעת הישראל

  ).עבר וקבל מעות מן הכרי אפילו בתוך הפסח מותר לו להות מהם
ואילו האיסור להשתכר מחמץ של כרי , שאיסור ההאה מחמץ של כרי הוא מהתורה, ילוק ביםומכל מקום יש ח

שהכרי ותן לו מעות אלו בעד אפיית החמץ שאפה בתורו בפסח בשעה פ "אע(ה "כדלעיל ס, הוא מדברי סופרים
עות שיבאו ליד  שחמץ גורם למ... מכל מקום כיון . ומצא שהוא הה מאיסורי האה,שהחמץ אסור בהאה

, ) שאסור להשתכר באיסורי האה לכתחלה, אלא מדברי סופרים, לפיכך אין כאן איסור מן התורה,הישראל
 ).59הערה ( וראה גם לקמן ).32הערה (ותבאר לעיל 

 .)דהוה ליה משתכר באיסורי האה (ד" סע"טור ושו. ) משתכר באיסורי האהוה ליהה ( מרדכי רמז תקפז47
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יך עליו  דכיון שאף אם לא יול,48פ שהוא יודע שהנכרי יוליך עליו חמץ אין בכך כלום" אע,בפסח
 כיון שהשכירו לו לשבוע בין שיוליך עליו כל ימי ,כלום יצטרך לפרוע לישראל כל שכרו משלם

 אם כן אין הישראל ,בין שלא יוליך עליו כלל) 49ו"רמ' ש בסי" כמיום טובחוץ משבת ו(השבוע 
  :50משתכר כלום במה שהנכרי מוליך עליו חמץ בפסח

 מכל מקום הישראל ,פ שידוע שיכניס לתוכו חמץ" אע, וכן מותר להשכיר לו חדר שידור בו בפסחט
 שאף אם לא יכניס חמץ לתוכו כל ימי הפסח לא ,אינו נוטל ממנו שכר הכנסת החמץ אלא שכר הדירה

  :51ינכה לו כלום משכרו

 מכל ,פ שאין הנכרי מפרש לו שיאפה בו חמץ" אע,52 אבל אסור להשכיר לו תנור לאפות בו בפסחי
 ונראה כמשתכר באיסורי , והרי זה כמפרש לו שיאפה בו חמץ,רי הוא חמץמקום סתם אפיית הנכ

 אלא , שלא יאפה בו חמץ בפסח, לפיכך צריך הישראל להתנות עם הנכרי בשעה שמשכיר לו.53הנאה

__________________ 
משכיר לו  (ז"ע ס"טור ושו. )משכיר ישראל חמורו לכרי להוליך עליה חמץ ממקום למקום (ח"ב ה" תוספתא פ48

ח "וכמבואר בפר, כמובא לעיל מהירושלמי, ל כן"ולא קיי. והייו שהתירו אף לכתחלה. )חמור להביא עליו חמץ
ולא הזכיר ,  כדברי הירושלמי לפי שהוא בתראה ואייתי ברייתא דסברה דאסור להשכירויש להחמיר(ז "ס

  ). משום דמשמע ליה דלאו מתייא בבי מדרשא ולאו בר סמכא היא,בתוספתא
'  סיאגורכמבואר ב, כ בסתם מותר"משא, אך מכל מקום הייו דוקא כשפירש לו שמשכירו כדי להוליך עליו חמץ

 אף ,אבל שכרה לדור בה.  דומיא דשכירות בהמה,אלא כשמפרש ששכרו לשים בתוכו חמץ לאסור אהאין ר(תשד 
פ שמכיס בו "ואע, מותר להשכיר לו בית לדור בו(ה "א ס"רמ ).על פי שבודאי יכיס בה חמץ אין לאסור בשביל זה

ם ישתמש בו " רק שיודע שהעכו, דכל הך מיירי שמשכיר לו סתםראה לי(ק יא "סא "מ). אחר כך חמץ שרי
 לכן צריך , משתכר באיסורי האהם כן א, וסתם אפייה הייו חמץ, לכן בתור אסור דכיון שמשכירו לאפות,)חמץ(

א גבי בית שמשכירו "ש רמ" ומ... לכן שרי , אבל בכלי וחמור לאו מסתמא לחמץ קיימו,שיאמר לאפות בו מצה
  ).ל" הייו שמשכירו סתמא כ,לדור בו

 ואפה בו ,ישראל שיש לו תור(ה "כדלעיל ריש ס, שכרו גם כשאפה בו חמץ שלא מדעת הישראלואף שאסור לקבל 
הייו מטעם שהשכר הוא ).  אסור לו לקבל מעות מן הכרי בעד שכר התור,כרי חמץ בפסח שלא מדעת הישראל

 כלום יצטרך כיון שאף אם לא יוליך עליו, כ הכא שהשכר איו עבור הולכת החמץ"משא. עבור אפיית החמץ
 .לפרוע

 ואדם מצווה על , מפי שהכרי עושה בה גם בשבת,אסור להשאיל בהמתו לכרי לעשות בה מלאכה ( סעיף ז49
פ שמשכירה הרבה ימים " אע, ואף להשכירה לו אסור מן התורה. שאמר למען יוח שורך וחמורך,שביתת בהמתו
 .)קודם השבת

 התם אם לא . עשה עמו יין סך שכרו אסורר כך מלאכה אחרת ואחג דאם שכרו לעשות עמו"ואע (ק ה"א ס"מ 50
 אבל הכא כיון שהשכיר לו תורו לשבוע .ן סך ומצא שוטל שכר יי,היה עושה עמו כלום לא היה משלם לו שכר

 ה" סח"פר).  ולכן שרי, לא שקיל שכר חמץם כן א,ם לא יאפה בו כלל היה צריך לשלם לו" העכוחד אפילוא
אם בדיי גויים הוא שכל שקבל עליו תור לאפות בו אף אם , לי שאפילו לא אפה בו מצה כלל אלא חמץמסתברא (

מותר ליקח ממו שכרו משלם או מחצית , לא אפה בו כלום חייב ליתן לו שכרו משלם או מחצית השכר וכיוצא
 .)מכיון שאפילו לא היה אופה בו כלל היה ותן לו שכר זה, השכר

מותר (ה " סא"רמ ). אף על פי שבודאי יכיס בה חמץ אין לאסור בשביל זה,שכרה לדור בה(ד תש'  סי אגור51
א גבי בית שמשכירו לדור "ש רמ"מ(ק יא "סא "מ). פ שמכיס בו אחר כך חמץ שרי"ואע, להשכיר לו בית לדור בו

   ).ל" הייו שמשכירו סתמא כ,בו
 ואם יאפה בו חמץ , שיאפה מצה בול מת תורו לכרי בפסח עומיהו שרי ליה לישראל להשכיר ( מרדכי רמז תקפז52

ואם יאפה בו , ויש מי שמתיר להשכיר תורו לאיו יהודי על מת שיאפה בו מצה(ה " סע"טור ושו. )אין זקוק לו
רק כשמפרש שהוא כדי לאפות בו (פ אסור להשכיר לו התור על ימי הפסח בסתם "הרי שעכ. )חמץ אין זקוק לו

 .)מצה
, כ כאן"משא. הוי משתכר באיסורי האה, שמפרש שמשכיר לו כדי לעשות בו חמץ, ח"הייו שלעיל ריש ס 53

רק , איו משתכר באיסורי האה, ואף אם לא יאפה בו חמץ צריך לפרוע לו, שהשכירו בסתם לאפות בו בפסח
 .וראה מראי מקומות וציוים. ראה כמשתכר באיסורי האה
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  .54יבשל בו תבשילו ויאפה בו מצה

מנו  ומותר לקבל מ,55פ שהנכרי אופה בו חמץ בפסח אין צריך למחות בידו" אע,וכשמתנה עמו כך
 כיון שאף אם לא היה הנכרי אופה בו , ואין זה משתכר באיסורי הנאה,שכר התנור אפילו בתוך הפסח

 שהרי השכירו לו לשבוע בין יאפה בו הרבה בין לא ,כלום היה צריך לפרוע לישראל כל שכרו משלם
 צריך  אלא שלכתחלה.56 אין הישראל משתכר כלום במה שהנכרי אופה בו חמץם כן א,יאפה בו כלום
 כיון שהדבר ידוע שאין הנכרי שוכר , כדי שלא יהא נראה כמשתכר באיסורי הנאה,להתנות עמו כך

  :התנור אלא כדי לאפות בו חמץ

 אבל קודם ערב פסח . או בערב פסח אפילו קודם שעה חמישית, וכל זה כשמשכיר לו בתוך הפסחיא
י שהנכרי מפרש לו שישתמש בהן חמץ  אף על פ,57מותר להשכיר לנכרי בין חמור בין תנור בין חדר

__________________ 
 לכן , משתכר באיסורי האהם כן א, וסתם אפייה הייו חמץ, אסור דכיון שמשכירו לאפותבתור (ק יא" סא"מ 54

 .)צריך שיאמר לאפות בו מצה
 . שםע"טור ושו.  מרדכי שם55
 ).50הערה ( וכמועתק לעיל .ה" סח"פר. ק ה" סא"מ 56
 דלא מסתברא לאסור להשכיר ביתו לאיו יהודי שלשים .חרב פסדוקא להשכירו תוך הפסח או בע (תשד'  אגור סי57

 לשום בתוכו חמץ שאבל במפר (ק ה" סז"ט ). שידע שישים האיו יהודי בו חמץ בפסחלו אפי,יום קודם הפסח
  .))אגור(פ "ודוקא כשהמשכירו תוך הפסח או בע (ק ו" סא"מ. ) אבל טפי לא.רב פסחאסור בפסח או ע

שבועות ' או לד'  כגון שמשכירו לו לג,שכיר לו כלי קודם הפסח בהבלעת ימי הפסחלהאבל (ז "סלבוש ותבאר ב
שהוא יחשב לו כל שכרו ,  יראה לי דמותר,אף על פי שידוע שהגוי יבשל בו חמץ בתוך הפסח, לעשות בו מה שירצה

בהבלעה וכדאמרין גבי שכר שבת ד, ואין זה משתכר באיסורי האה, בעד הימים שקודם הפסח ושאחר הפסח
   ).הכי מי הכא דמאי שא, מותר מהאי טעמא

וכן ). שבועות' או לד' שמשכירו לו לג(שלא התיר אלא כשמבליעו בכמה שבועות , ואף שלפום ריהטא ראה בלבוש
  ).דלא מסתברא לאסור להשכיר ביתו לאיו יהודי שלשים יום קודם הפסח(ראה לפום ריהטא באגור 

, וכן הוא לעיל בתחלת הסעיף. שדוקא בערב פסח איה חשובה הבלעה, א"ז ובמ"מכל מקום תפרש באגור ובט
כ לפי ערב פסח "משא. כיון שהיא הבלעה בשעות אחדות בלבד, "בערב פסח אפילו קודם שעה חמישית"לאסור 

  .של היתר" יום אחד"כיון שהיא הבלעה ב, חשובה הבלעה
 וכגד זה יתן ,ימים' או ג' שיטול לעצמו שכר ב) מתחלה(כרי מותר לו להתות עם ה(ב "רמה סי' סיוכן הוא לעיל 

 , וכגדו וטל הישראל, אף על פי שהשבת הוא באותן הימים שוטל הכרי,ימים אחרים' או ג' להישראל שכר ב
  ). כיון שוטלו בהבלעה עם יום אחר,אין בזה איסור משום שכר שבת

*  
ועוד זאת (כדלקמן בסדר מכירת חמץ , ר לו החדר שמוח בו החמץולהשכי, ומה שאו מתירים למכור החמץ לכרי

  ).במקח אחד זהב בעד כל חדר, ל"ז את מקומות של כל החמץ ה"השכרתי בשכירות גמורה לאיו יהודי מוכ
דאסור להשכיר חדר בפירוש ] ק ו"א ס"בהגה ומ[' ן סעיף ה"ובסימן ת(ק ד "א ס"תמח א' סיפרי מגדים ראה 

   ).על כן טוב שימכר החדר והמטלטלין אגב קרקע, שיכיס בו חמץ
 ,ולכאורה האיסור בזה כדין וטל שכר עבור תורו לאפות בו חמץ (ג"מט ס' ח סי"ת צמח צדק או"שותבאר ב

ר מיירי "וצריך לומר דאאזמו(א , ד צמח צדק לב"פסוב ,)י והאחרוים כשמשכיר קודם ערב פסח"שהתירו הב
  .)ג שרי"דכה, אחד לפי ערב פסחבמשכיר לאיו יהודי יום 

והעיר , )' פה כוד יסן"ולראיה באתי על החתום היום יום י(ואף ששטר מכירה של רביו דלקמן חתום בערב פסח 
, בשכירות' ז שהסכים שיהי"ע על הגאון מוהרש"אלא דצ (ה ובדברי" דט אות ד' י חמד מערכת חמץ ומצה סישדב

ואם . ..לחלק בין ערב פסח לקודם לכן ... א מפורש "ן סי"ת' ובסי, ערב פסחומפורש בהוסח שלו שהמכירה היא ב
  ).כן איך יחא ליה בשכירות ולא חש למשתכר באיסורי האה

השכרתי בשכירות (מכל מקום הרי תפרש בוסח מכירת חמץ דלקמן שמשכירו גם כמה ימים אחרי חג הפסח 
 מהיום עד כלות יום או יומים , זהב בעד כל חדרחדבמקח א, ל" את מקומות של כל החמץ הז"מוכגמורה לערל 

ואם כן הוי שפיר ). ל"שיוכל אז למכור החמץ ליהודי שבעירו או שחוץ לעיר ה, אחר הפסח)  ימים' או ג'ובכפר ב(
 .י'  קעז ערות ובאוריםהעוכן ביאר ב. הבעלה
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 דכיון שהנכרי יכול להשתמש יום אחד בהם חמץ בשעת . ועל מנת כן הוא שוכרם ממנו,58בפסח
 השכר שנוטל ממנו הישראל ם כן א, דהיינו משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח,היתר

 דהיינו ,בעד שעת היתר אלא , דהיינו בעד שבוע של פסח,אינו ניכר ונראה שהוא בעד שעת איסור
  :בעד מה שהנכרי יכול להשתמש בהן חמץ משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח

  השכרת כלי לנכרי לבישול חמץ

 שאין שום הנאה מגעת לישראל ממה שהנכרי , במה דברים אמורים בחמור וחדר ותנור וכיוצא בהןיב
 כגון קדירה ויורה ,לין בו על גבי האור אבל אסור להשכיר לנכרי כלי שמבש.ישתמש בהן חמץ בפסח

פ שאין הנכרי " אע.60 אם ידוע לו שיבשל בו חמץ בפסח,59 אפילו כמה ימים קודם הפסח,וכיוצא בהן
 לפי שאם יבשל בו חמץ בפסח יגיע .61 ואפילו להשאיל לו בחנם אסור.מפרש לו שיבשל בו חמץ
ת החמץ שמתבשל בתוכו על גבי  שהרי אם הנכרי היה מערה מן הכלי א.להישראל הנאה מהחמץ

 ועכשיו שהחמץ מתבשל , היה הכלי מתבקע מחמת האור, והיה הכלי נשאר ריקן על גבי האור,האור
  .62 נמצא שמגיע לישראל קצת הנאה מהחמץ בפסח,בתוכו על גבי האור אין הכלי מתבקע

__________________ 
ובזה מועלת , רי ישים ויבשל בו חמץאלא שידוע שהכ, באגור ובלבוש שם מיירי בהשכיר לו התור בסתם 58

  .ההבלעה
דאסור (א שם "וכן הוא במ).  אבל טפי לא.רב פסח לשום בתוכו חמץ אסור בפסח או עשבמפר(ז שם "אבל בט

היכא שמשכירו (ק ט "י ס"וכן הוא בח). ודוקא כשמשכירו תוך הפסח או בערב פסח... להשכירו לשום בו חמץ 
 ). הפסח או בערב פסחכשמשכירו תוך, בפירוש לשם חמץ

כמו שמועלת הבלעה , הייו דוקא בשכר ההשכרה שלצורך חמץ, כי מה שתבאר בסעיף הקודם שמועלת הבלעה 59
  ).46ראה לעיל הערה (שהיא חמורה יותר , אבל איה מועלת באיסור האה מחמץ; בשכר שבת

בפסח כדי שיבשל גוי אסור להשכיר כלי ל (ז" סע"ושו ,) שיבשל בהם חמץם בפסח"אסור להשכיר כלי לעכו (טור 60
 .)בו חמץ

ומטעם זה אסור  (ק ד"עולת שבת ס. ) אסור כמו משכיר...וראה דלהשאיל כליו  (ה אסור להשכיר"ח סוף ד" ב61
 אליה זוטא ).וכמבואר בדבר אחרוים, אפילו להשאילו בחם גם כן אסור(ק יב "י ס" ח.)להשאיל כמו להשכיר

 ומסקי לאסור לכתחלה ,ח וחלת צבי ושיירי כסת הגדולה שהאריכו בדיים אלו"עיין בב (בשם אחרוים ק ו"ס
 .)להשאיל או להשכיר

ראה לי דהכי ו (ק יא" סא"מלפירוש ה, ) דבר אחר שלא יבקע הכליל ידימפי שרוצה בקיומו של איסור ע ( טור62
 האור יבקע הכלי ל גבי שאם יטול החמץ מהקדירה בעודו ע, החמץ בתוכו שהוא רוצה שישאר ויתקיים,פירושו

 סימן ת״ להשכיר הכלי לעובד ח"וסר באודהא דא(ק טו " מחת יעקב כלל פה ס.) הה מחמץם כן וא,אצל האור
 שרוצה שלא ,ל ידי דבר אחרבתוכו ע שלב שתחמץקיומו של בשרוצה הייו מטעם , בו חמץ בפסחלבשל  כביםוכ
  ).טהפש און הכרוים שח״ע ומפרשי האושב״י שם וב וברור להמעיין בטפשו  וזה, לכן אסור שם,קע הכליבי

תמו בקוטרס ' תבאר לעיל סי, )שחמץ בפסח אסור להיות רוצה בקיומו(והטעם שאיו מפרש דברי הטור כפשוטו 
  .)ח"תמ' קשה לחלק בין זה לדורון שבסי(ק ב "אחרון סוף ס
 האחרון סמוך ם טוב אפילו הביאו ביו,כרי שהביא לישראל דורון של חמץ(ג "תמח ס' באר בסיוהייו מה שת

 שהרי בקבלה זו קה לו הדורון בקין גמור ועשה חמצו של ישראל ועובר , לא יקבלו הישראל מידו,לחשיכה
ויוכל להשאר שם עד , ולא קה ל, כ כשאיו מקבל מידו" משא).העליו בבל יראה ובל ימצא ברגע זו שעד הליל

  .ואיו חוששים לאיסור רוצה בקיומו. שאז יקחו, מוצאי החג
ועיין ...  אין ראיה "ת' ומסוף סי] ... רוצה בקיומו[ומה שכתב החק יעקב ): "ק ב"תמו ס' סי(ובקוטרס אחרון שם 

ירש דעת הטור בסוף פ, ו"ק ט"ה ס"והחק יעקב אזיל לשיטתו שבספרו מחת יעקב כלל פ. שם] תי[במה שכתב
 אפילו היכא ,דסבירא ליה דחמץ שאוסר בהאה במשהו אסור להיות רוצה בקיומו על ידי דבר אחר, "סימן ת

  ".דליתא לאיסורא בעייה
והייו מה שביאר כאן את טעם האיסור ". "י ת"עיין במה שכתבתי סוס: "ומוסיף וכותב בקוטרס אחרון שם

אלא שלא הגיע לידיו ; ואפשר שביאר דברים אלו כאן בקוטרס אחרון. יומו רוצה בקשום ולא מ, האהמשום
  .תמז'  רק עד תחלת סי–קוטרס להלכות פסח 
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פ שהכלי " אע, מותר להשכיר לו אפילו בתוך הפסח,אבל אם אין ידוע לנו שהנכרי יבשל בו חמץ
 מכל מקום גוף הכלי לא נאסר , והרי הוא בלוע מחמץ הרבה שאסור בהנאה,לא הוכשר לשם פסח

 אלא בעד גוף הכלי המותר , ואין הנכרי שוכר ממנו ונותן לו דמים בעד החמץ הבלוע בכלי,בהנאה
  :63בהנאה

  בישול מים לרחיצה בכלי חמץ

 65 כדי להשתמש בחמין אלו לרחיצה, מחמץ מותר להחם חמין בפסח בכלי הבלוע64 ומטעם זהיג

___________________ 
וידוע שאם יאבד , שמוכרין על כמה אלפים לכרי עיאף , ומטעם זה אין חוששים לרוצה בקיומו במכירת חמץ דידן

הערה (וכדלקמן בסדר מכירת חמץ ,  החמץ בידי הכריוהישראל רוצה בקיומו של, או ישרף אין לכרי מה לשלם
26.(  

רוצה בקיומו ביי "ע דעם איסור "דער אלטער רבי דערמאט יט אין שו): "130' ז ע"חט(תבאר בלקוטי שיחות כן ו
  ".חמץ בפסח

ז כתב הטור הא "שע" (ג האור"שלין בו עאסור להשכיר לגוי כלי שמב"ב בהדין ד" סי"ת' בסי): "13הערה (ושם 
) א"סקי(א שם "אף שכן פירש במג" ( מהחמץהאהיגיע לישראל "כי אם כתב שם , ))8ל הערה "כ(דרוצה בקיומו 

וראה בקוטרס אחרון ) [ שהאיסור הוא מצד ההאהרביופ מוכח מדברי "אבל עכ, "רוצה בקיומו"דברי הטור 
וכן דעת כמה פוסקים דלא אסרין חמץ בפסח משום רוצה בקיומו ]. ת יעקבב מה שמבאר לדעת המח"ו סק"סתמ

 ".ז" סק"ת' ח סי" ראה פר–
או מחממין חמין ביורות אסורות בפסח ) תקס' סי(כתב המרדכי בפרק כל שעה  (ק ב" סא בדרכי משה"רמ 63

ע דבטור " וצ.ל" הבלוע עכ מאחר שאיו הה מאיסור, וכל צרכי האה עושים בכלים ישים בפסח,ורוחצין בהן
 כל שכן ליהות ממו ,שאוסר להשכירו לכתחלה)  דבר אחרל ידישרוצה בקיומו של איסור ע( מאחר ,משמע דאסור

בשם רביו תם ) ה והא הכא"ד. לב( וכן כתבו התוספות פרק אין מעמידין . אמם המהג כדברי המרדכי.בעצמו
  ).דשרי ודחו דעת האוסרים

 מפי שרוצה בקיומו של איסור ,ם בפסח שיבשל בהם חמץ"אסור להשכיר כלי לעכו(ש הטור "ל כמ"והייו דלא קיי
  ). ועוד כיון שהכלי עצמו אסור בהאה אסור להשכירו לכתחילה. דבר אחר שלא יבקע הכליל ידיע

תבשל  של ידית דקדירות הבלועות מבשר בחלב ע"מכאן פסק ר(ה והא הכא "א ד, ז לב"ע' אלא כמבואר בתוס
 מותר לתת לתוכן דבר , וכן קדירות האסורות משום חמץ בפסח, שמותר להשים בתוכן דבר יבש כגון תבואה,בהם
  ).יבש

 וכל צרכי האה או הין מכלים , ורוחצין בהן,מחממין לו חמין ביורות אסורות בפסח (רמז תקסוכן הוא במרדכי 
  ).ישים בפסח

ויש מתירין להחם חמין בכלי חמץ (א "וברמ, )ר כלי לגוי בפסח כדי שיבשל בואסור להשכי(ז "ע ס"ז פסק בשו"ועפי
  ).וכן הוא המהג, וכן שאר צרכי האה בכלי חמץ, ולרחוץ בהם
 שאסור להחם ם כן כל שכן א, מפי שהכלי עצמו בלוע מחמץ,דלדעת הטור דאסור להשכירו(ק יב "א ס"ותפרש במ

  ).ל"עכ' סכ התו" וכ,ג דשרי אמם המה.בו חמין ליהות בו בעצמו
וכן מותר למכרן  ...  מותר להשהותן עד לאחר הפסח... כלים שתבשל בהן חמץ בפסח(ג "תמז ס' וכן פסק לעיל סי

  ).אפילו בתוך הפסח
*  

ה כהמרדכי והתוספות דמותר "והרב שפסק שם בהג"וסיים , פסק לאיסור) ק טו"פה ס' סי(ואף שבמחת יעקב 
  ".אלא שכתב שכן המהג, צריך לומר דאין דעת הרב לפסוק כן להלכה... מץ להחם חמין בכלי ח

א "ו שכתב שדעת רמ"ה סקט"ודלא כמחת יעקב כלל פ(ק ג "תמז בקוטרס אחרון ס' השיב לדבריו רביו לעיל סי
ו "ש בסימן תמ" כמ, דבריו תמוהין שם מאדו הכי ובלא.א בדרכי משה"ש רמ"ואשתמיטתיה מ, להחמיר כהטור

  ).ש"עיי
 וכן כתבו התוספות פרק . אמם המהג כדברי המרדכי ...דבטור משמע דאסור(והייו מה שהובא לעיל מדרכי משה 
  .הרי שפוסק בפירוש שלא כדעת הטור).  ודחו דעת האוסרים,אין מעמידין בשם רביו תם דשרי
 .ק ב"וטרס אחרון סתמו בק' כמבואר לעיל סי" דבריו תמוהין", וגם ההסבר שתן במחת יעקב שם

ג "ב וסמ"תא ס' ולקמן סי, ג"תמז ס' ולעיל סי, שתבארו כאן, סיכום הלכות השתמשות בכלי חמץ בפסח 64
  :ב"וסע
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 ,67 ולא מן חמץ הבלוע בתוכו, שהרי אינו נהנה אלא מן הכלי,66ולכביסה ולחוף בהן את הראש
 מכל מקום כיון שאינו עומד ,פ שהוא נפלט מן הכלי לתוך חמין הללו ויש בהן טעם החמץ"אע

  .פלט לתוכן הרי אינו נהנה כלום מן טעם החמץ שנ,לשתיה אלא לרחיצה וכביסה

 ,68 שאין דרך להשתמש בו לאכילה ולשתיה,במה דברים אמורים בכלי המיוחד לרחיצה ולכביסה
 צריך להצניעו במקום צנוע שאינו רגיל לילך ,אבל כלי שדרך להשתמש בו לפעמים לאכילה ושתיה

 על  ואפילו, ואין להשתמש בו אפילו לרחיצה וכביסה,69א"תנ' לשם כל ימי הפסח כמו שיתבאר בסי
  .70 גזירה שמא ישכח וישתמש בו לאכילה ושתיה,ידי צונן

 אבל להשתמש בו דרך עראי במקרה על ,במה דברים אמורים כשרוצה להשתמש בו בפסח בקביעות
 או אפילו על ידי חמין לצורך ,73 אם אינו כלי חרס,72 אפילו לצורך אכילה ושתיה,71ידי צונן מותר

___________________ 
  ).מג, תא. יג, ת(מותר להשתמש בו בקביעות לרחיצה ולכביסה בחמין , כלי המיוחד לרחיצה ולכביסה) א(
ואין להשתמש בו לרחיצה וכביסה אלא בדרך עראי , הציעוצריך ל, כלי שדרך להשתמש בו לאכילה ושתיה) ב(

  ).יג, ת. ג, תמז(
  ).מג, תא. ב, תא. יג, ת. ג, תמז(אפילו בלח , בצון, וכן אפשר להשתמש בו בדרך עראי לאכילה ושתיה) ג(
  ).עב, תא. מג, תא. ב, תא. יג, ת(כלי חרס אין להשתמש בו אפילו בדרך עראי ובצון ) ד(
 ).יג, ת( אבל אפשר להשתמש בו בדרך עראי לרחיצה וכביסה אפילו בחמין )ה(

 וכל צרכי האה או הין מכלים ישים ,מחממין לו חמין ביורות אסורות בפסח ורוחצין בהן (תקס רמז מרדכי 65
  ).להחם חמין בכלי חמץ ולרחוץ בהם (ז" סא"רמ ). שהרי אין הה מן הבלוע...בפסח 

.  אפילו להשתמש בהם בקביעות–כלי המיוחד לרחיצה ולכביסה ) א: (שהוא באחד משי האופים, ויתבאר לקמן
  .פ בדרך עראי" מותר להשתמש בהם לרחיצה ולכביסה עכ–כלי שדרך להשתמש בהם לפעמים לאכילה ושתיה ) ב(

ירות או כל דבר מותר להשתמש בהן דבר צון או פ, הכלים שאסרו מחמת בשר בחלב ( שערי דורא ריש כלל פה66
. )מאחר שאין ההאה מגוף האיסור, א"א לויג"שקורין בל, כגון מים לרחוץ ראשו, ואפילו חמין, שאין צריך אכילה

 .)הראש בו לחוף חמין דאף ערי דורא כתבובש (ג" סכלל פהתורת חטאת 
דאין (ק יב "א ס"מ). מאחר שאין ההאה מגוף האיסור(שערי דורא שם ). שהרי אין הה מן הבלוע(מרדכי שם  67

 ). כיון שאיו הה מגוף האיסור,מותר לתת לתוכה פירות או צון(צד ' ד סי"טור יו). הה מחמץ שבתוכו
ובמעגלי צדק כתוב והי כלים לאו כלים  (ק יב" סא"מ). סוף דיי הכשר הכלים, דיי פסח( מעגלי צדק על המחזור 68

 א אין צריך מדיכל מקום מ,פ בלעי חמץ"פ שעכ" דאע,ה ולכיבוס אלא כלים המיוחדים לרחיצ,דאכילה יהו
  .))א" תי"רס' יע(להטמים מן העין כשאר כלים 

אין להשתמש בו בקביעות כי אם לכביסה (ג "תא סמ' כדלקמן סי, ואז מותר להשתמש בו אפילו בקביעות
  )." כמו שתבאר בסימן ת,ולרחיצה

ואין להשתמש (כדלקמן בסמוך , ין להשתמש בו אף לכביסה אלא דרך עראיא, כ בכלי שמיוחד לאכילה ושתיה"משא
אפילו על ידי חמין לצורך רחיצה ... מותר ... אבל להשתמש בו דרך עראי במקרה  ... בו אפילו לרחיצה וכביסה

 .)להחם בהן מים חמין לרחיצה ולכביסה דרך עראי מותר אפילו בפסח(ג "תמז ס' לעיל סיוכן הוא ). וכביסה
 .) כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח,ויציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח ( סעיף א69
 דילמא אתי , אפילו להשתמש בהן בצון,כל דבר שתשמישו בחמין לא סגי ליה בהדחה ( מרדכי רמז תקסה70

השתמש בו אפילו צון בלא כל כלי הצריך לבון או הגעלה אסור ל (א"תא ס' א סי"רמ. )לאשתמושי בהו חמין
יש מחמירים ואומרים דאפילו להשתמש בו צון צריך , אם רוצה להשתמש בו בקבע (ה"קכא ס' ד סי"וביו, )הכשר

  .)והכי והגין. גזירה שמא ישתמש בו חמין, הגעלה או ליבון
 עד שיכשירם , בצון אפילו,בערב פסח ואילך'  משעה ה,אסור להשתמש בהן בקביעות(ב "תא ס' וכן הוא לקמן סי

 ). גזירה שמא ישכח וישתמש בהן בחמין,לפסח על ידי הגעלה או ליבון על דרך שיתבאר
אבל דרך  (ק יא"תא ס' ובסי, )כגון לשים בו צון דרכך ארעי, וכן שאר צרכי האה (ק יד"י ס"ח. ד שם"א יו" רמ71

ולא חיישין לתקלה , מותר להשתמש בובדרך עראי  (ק ו"ובמחת יעקב כלל יא ס, )ארעי מותר להשתמש בו
 אבל אם בא להשתמש בהן דרך קבע ,מיהו כל זה בדרך עראי (ק ג"צא סוף ס' ד סי"ך יו"ש. )להשתמש בו בחמין
  .) גזירה שמא ישתמש בהן חמין,אפילו צון אסור
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  :ש כל פרטי דין זה"יי ע,76א"תנ' כמו שנתבאר בסי ,75 אפילו הוא כלי חרס,74רחיצה וכביסה

   לבישול ממושל העירהמחזיק יורות

 שכל מי שמבשל , ויש לו חוק קבוע מהמושל על כל בני העיר, מי שמחזיק יורות ממושל העיריד
  .ביורות אלו צריך ליתן לו מדה אחת מכל בישול

אל זה הנוטל שכרן לתקנם או  צריך ישר,אם הוא בענין שכשמתיישנים היורות או שמתקלקלין
 77 ואסור לו להניח להנכרים שיבשלו בהן חמץ בפסח, הרי יורות אלו הן כשלו ממש,לעשות חדשים

___________________ 
אי ומקרה מותר להוציאן ער (ב"תא ס' לקמן סי. )וכן להיח בתוכן דבר צון דרך עראי (ג"תמז ס'  סיוכן הוא לעיל

 .) דרך עראי ומקרה ...בצון מותר (ג" וסמ,)ממקום שהציען ולהשתמש בהן דבר צון
משמע  (ש אך מותר"ה ומ"י שם ד"לפירוש הב, )מותר לתת לתוכה פירות או צון (ג"צד ס' ד סי"ע יו" טור ושו72

מע אפילו דבר לח כל שהוא צון מותר י מש"כתב הב (ק יב"ך שם ס"ש. )דאפילו דבר לח כל שהוא צון מותר
מותר לאכול , דאפילו אם שתמש בכלי דבר איסור בחמין: "ושם). הארכתי בזה] ג[ק "א ס"צ' ועיין לעיל סי. ל"עכ

משמע מדברי (ק טז " סמחת יעקב כלל פה. )או דבר לח במידי דלא בר אכילה (ק יד" סי"ח ".בו אחר כך צון לח
  .)מיירו בעין דלא צריכין להדיח.. ו דבר לח במידי דאכילה מותר להשתמש בתוכו הטור ושאר פוסקים דאפיל

 בין לח ,דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהציען ולהשתמש בהן דבר צון(ב "ס תא' סי וכן הוא לקמן 
  ). דרך עראי ומקרה,אפילו לח ... אבל בצון מותר(ג "וסמ, )ובין יבש

 ).13הערה (לקמן שם . ב"צא ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו. יוים וראה מראי מקומות וצ
).  אלא בחדתי שפיר דמי,והאידא הוג עלמא דלא לאישתמושי בפיסחא במאי דפחרא עתיקי (א, ב ט" פף"רי 73

ע "שו. )אבל בעתיקי לא ,והאידא הוג עלמא דלא לשתמושי בפסח במאי דפחרא אלא בחדתי (ט' ב סי" פש"רא
ש "ה ומ"ז ד"ח סוף סי"ב .)והאידא הוג עלמא דלא לאשתמושי בפסחא במאי דפחרא עתיקי (ב"תא סכ' סי

  ).אפילו בצון(ק סב "י שם ס"ח). אפילו בצון(ק מג "א שם ס"מ). אפילו בצון (אבל אם
ועכשיו (ג "וסמ, )רס ישים אפילו בצוןהמהג הוא שלא להשתמש כלל בפסח בכלי ח(ב "תא ס' סילקמן וכן הוא 

 , אבל כלי חרס הישים, כי אם בחדשים,בדורות האחרוים הגו כל ישראל שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס
המהג הוא (ב "וסע, ) אפילו בצון, אין משתמשין בהם בפסח,אפילו לא שתמש בהן חמץ מעולם כי אם בצון

  .)שים כמו שתבאר למעלהשלא להשתמש בפסח כלל בכלי חרס י
 .כמבואר כאן ולקמן שם, והייו אפילו בדרך עראי

  ).68הערה (וכדלעיל , כיון שהוא כלי המיוחד לאכילה ושתיה, והייו בדרך עראי 74
ודוקא אם הוא . צהכגון רחי, או דבר לח במידי דלא בר אכילה, כגון לשים בו צון דרך עראי ביבש(ק יד "י ס"ח

לא אסרו (ק טז "ושם ס). ה"כן העלתי בספרי מחת יעקב כלל פ... שלא חיישין להשתמש בו שימוש אחר , עראי
  כיון שאיו,שבר יב כמו כל ד,ו ראשו שריבמין לחוף חם בו חלה לב א,אכילהדמידי בר לח אלא בו דבלהשתמש 

הה מגוף האיסור.( 
 .שמא יבוא להשתמש בו בחמין,  בדברי מאכלאלא, שלא גזרו על כלי חרס 75
 . וסעיף עב סעיף ב וסעיף מג76
 ,ן מכל בישול שכר שמבשלין ביורות" ולוקחין מדות מלצ,א"ואותן המחזיקים באורד (ח סוף הסימן"ב. אחרוים 77

 והישראל מחוייב לתקן היורות , שאם היורות הן של המושל המשכיר.א"הדין משתה כפי עסק האורד
 גם אם תיישו היורות צריך הישראל לקות חדשים משלו ולמסרן בשלמות בתשלום זמן ,מתקלקליןכש

 אסור לכתחלה ,ומצא לפי זה שאם יש לו כח למוע מהם הבישול...  אז היורות הן ברשות ישראל ,א"אורד
  .)להיחם לבשל משום רוצה בקיומו

 אם ,ורות וריחיים ליקח מכל שכר שמבשלין מדה חמץח ואותן השוכרים מהמושל י"כתב הב (א סוף הסימן"מ
 ואם יש לו כח למוע מהם שלא ... אז הם ברשות ישראל ,הישראל מחויב לתקן היורות והריחיים כשמתקלקלים

  .) רוצה בקיומודהוי ליה, יבשלו כלל מחויב למוע מהם
 ).ע מהםמחויב למו, ואם יש לו רשות וכח למוע מהם שלא יבשלו כלל (ק ו"י ס"ח
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  .78מטעם שנתבאר למעלה

 על כל פנים אסור לו ליטול לאחר הפסח את ,ואם אין לו כח למנוע אותן והן מבשלין חמץ בעל כרחו
 ואפילו אם . שכר היורות שבישלו בהן חמץ בפסחהמדות של בישולי חמץ שהפרישו הנכרים בעד
 דכיון שדרכן לעולם לתת מדה מן הבישול בעד שכר ,עבר או שכח ונטל מדות אלו אסור ליהנות מהן

 הרי זכה הישראל במדה זו בשעת הבישול בתוך הפסח ונעשה חמצו של ישראל שעבר עליו ,היורות
 כדי שלא , שכר היורות שבשלו בהן חמץ בפסח ואפילו מעות אסור לו לקבל לאחר הפסח בעד.הפסח

  .80 אלא שאם עבר וקבלם מותר לו להנות מהם כמו שנתבאר למעלה,79ישתכר באסורי הנאה

 81 כשיגיע הפסח ימכור לנכרי על כל ימי הפסח את כל היורות עם כל המדות,וכיצד יעשה ישראל זה
תנה עמו שלאחר הפסח יתן לו  וי,באחד מדרכי הקנייה שנתבאר בחושן משפט הלכות מקח וממכר

 אף אם לאחר הפסח נותן לו הנכרי את המדות של , וכשמתנה עמו כך.בעד זה מעות או שארי דברים
  :83 כמו שנתבאר למעלה,82 מותר לו לקבלם ולאכלם,חמץ שקיבל בפסח בשכר היורות

ברשות  הרי הן , אבל אם אינו מוטל על הישראל לתקן היורות כשמתקלקלין או כשמתיישניןטו
 שהרי אין לו שום הנאה מן החמץ , ואין הישראל מוזהר שלא יבשלו בהן נכרים חמץ בפסח,84המושל

__________________ 
 שהרי אם הכרי היה מערה מן הכלי את ,לפי שאם יבשל בו חמץ בפסח יגיע להישראל האה מהחמץ ( סעיף יב78

 ועכשיו , היה הכלי מתבקע מחמת האור, והיה הכלי שאר ריקן על גבי האור,החמץ שמתבשל בתוכו על גבי האור
 .) לישראל קצת האה מהחמץ בפסח מצא שמגיע,שהחמץ מתבשל בתוכו על גבי האור אין הכלי מתבקע

 והוה ממש חמץ שעבר עליו , דזכה בהן הישראל בשכר היורות,ולא מיבעיא דאסור ליקח המדות עצמן ( שםח"ב 79
 , מעות בשכרולוואסור לקבל אפי ( שםא"מ. ) דדמי להה בדמי החמץ ממש, אלא אפילו מעות אסור ליקח,הפסח

 .) חמץכיון דמהגם לתת חמץ דמי להה בדמי
ואם עבר וקבל מעות מן הכרי  . אפילו לאחר הפסח,אסור לו לקבל מעות מן הכרי בעד שכר התור ( סעיף ה80

אבל אם הביא הכרי לאחר הפסח בעד שכר התור ככרות של חמץ  ... אפילו בתוך הפסח מותר לו להות מהם
 דכיון שדרך . לו ולכל ישראל להות מהם אסור, אפילו עבר הישראל וקבלם,שאפה אותם בפסח בתורו של ישראל

 מצא שבשעה שאפה הכרי בתור של ,כל שוכרי תור ליתן לבעל התור בשכרו ככר מן הככרות שאופין בתורו
 והרי זה חמצו של ישראל שעבר עליו ,ישראל כבר זכה הישראל בככר מן הככרות של כרי שאפה אותן בתור

 .)אל שאסור בהאה לכל אדם מישר,הפסח
ם כל המדות שיגיע משבוע זו ויטול " דהייו שימכור קודם פסח לעכו, מכירה שריועל ידי... ח "כתב הב ( שםא"מ 81

  .)ם" היורות לעכום כן דימכור גראה ליו... הדמים 
 ואי ,לא יאמר להכרי טול אתה בלבדך שכר התור ממה שיאפו בו הכרים חמץ בשבוע של פסח(ו "וכדלעיל ס
 אם כן מתחילת השותפות זכה , דכיון שיש לישראל חלק בגוף התור.לבדי כגד זה שבוע שלאחר הפסחאטול ב

 ומה שאומר להכרי אחר כך שיטול הוא בלבדו ,הישראל במחצית החמץ שיקבל הכרי בעד שכר התור בפסח
, )ח על חמץ אחר הרי זה כמחליף חמצו שזכה בו בפס,בשבוע של פסח והוא יטול כגדו בשבוע שלאחר הפסח

 ).39הערה (ותבאר לעיל שם 
 ,כי קאמר אלא ה, רק דמיםר כך אין פירושו שאסור לו לקבל חמץ אח,וראה דהך ויטול הדמים (ק ב"ז ס"ט 82

  ). חמץלו יכול ליקח אפיואחר כך... שיתה קודם הפסח שיטול דמים 
וכן הוא גם כאן לעין מכירת היורה שהוא מחזיק . ימי הפסח אל שותפו הכריושם מיירי לעין מכירת התור ל

 .ממושל העיר
 ויתה ,יקה להכרי את מחצית תורו באחד מדרכי הקייה שיתבאר בחושן משפט הלכות מקח וממכר ( סעיף ז83

לו הכרי לחם חמץ  אף אם לאחר הפסח ותן ,וכשהתה עמו כך ... עמו שלאחר הפסח יתן לו בעד מחציתו מעות
 כיון , שהרי לא זכה הישראל בלחם זה קודם שתו הכרי לידו,שאפה בפסח בתורו מותר לו לקבלו ולאכלו

 .)שהתה עמו שיתן לו מעות או שארי דברים
 , שהם מבשלין בשלהם,א בעין שאין הישראל צריך לתקן היורות כל עיקר"אבל אם האורד ( סוף הסימןח"ב 84

 ). אם כן הוא דומה לקוה חוק הגלחים דלעיל,מדות מכל בישולאלא שלוקח 
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 שאף אם ינטל החמץ מתוכן וישארו ריקנין על גבי האור ויתבקעו לא יצטרך ,המתבשל בתוכן
  .הישראל לתקנן

ר הפסח יתנו  שלאח, יתנה עמהם קודם הפסח,ואם הוא יודע ומכיר את הנכרים שיבשלו חמץ בפסח
 כדי שכל ימי ,לו בעד שכר היורות מעות או שארי דברים שאינו חמץ או חמץ שנתחמץ לאחר הפסח

 אף אם לאחר הפסח נותנים , וכשהתנה עמהם תנאי זה.85הפסח לא יהיה להישראל שום חוב של חמץ
  .86לו הנכרים המדות מן הבשולים של חמץ שבישלו בפסח מותר לו לקבלם

 כיון שגוף היורות הן של המושל לגמרי ואין להישראל שום זכייה ,87אסורי הנאהואין זה משתכר ב
 והנכרים המבשלים אינן נותנין מה שנותנין אלא ,88 שלא שכר גוף היורות אלא חוק המגיע בלבד,בהן

 וכיון שהיורות הן של המושל נמצא שהמושל זכה בשכרן ,בעד שכר היורות שבישלו בהן את החמץ
 ואינו משתכר כלל , והישראל חוזר וזוכה מן המושל, והוא המשתכר באיסורי הנאה,מיד שבישלו בהן
  : אלא בעד המעות שנתן או שיתן להמושל,בעד איסורי הנאה

 אבל בדיעבד שעבר או שכח ולא התנה עמהם תנאי זה קודם הפסח ולאחר הפסח נותנין לו טז
 וכן אם אינו יודע איזה נכרי .89קבלם מותר לו ל,הנכרים המדות מן הבשולים של חמץ שבשלו בפסח
  .90 הרי זה כדיעבד,יבשל חמץ בפסח שיתנה עמו תנאי זה קודם הפסח

ומכל מקום אם אפשר טוב למכור לנכרי קודם הפסח כל המדות של פסח שיפרישו המבשלים בפסח 
 או יצוה לנכרים המשרתים בבית היורות וממונים להפריש המדות מן ,על דרך שנתבאר למעלה

 אלא יכתבו שם המבשלים ויגבו מהן , שלא יפרישו כלום מבישול חמץ שיבשלו בפסח,שוליםהב
 שהרי לא קנה מהמושל , שכל זמן שלא הפרישו המדות לא זכה בהן הישראל,המדות לאחר הפסח

  :91אלא המדות שיפרישו מן הבישולים שיבשלו ביורות של המושל

__________________ 
  .)והדין הוא דיתה עם הגוי קודם הפסח ליתן לו מעות(שם  ח"ב 85

 שלאחר הפסח לא יתו לו בעד ,שלכתחלה צריך ליזהר שיתה עמהם קודם הפסח (ד בחוק הכומרים"וכדלעיל ס
 או חמץ שתחמץ לאחר ,ו שאר דבר שאיו חמץ אלא מעות א,שבוע של פסח לחם חמץ שתחמץ בתוך הפסח

 ).הפסח
וכשמתה עמהם כך אף אם לאחר הפסח יתו לו הכומרים בעד שבוע של פסח לחם חמץ שתחמץ  ( כדלעיל שם86

 .)בתוך הפסח יהיה מותר לו לקבלו ולאכלו
 .שאסור לו לכתחלה לקבל אפילו מעות, ה" שתבאר לעיל ס87
 .) דהייו המדות, רק שוכר חק המגיע להשר מהריחיים,ל שוכר הריחיים עצמודמיירי שאין הישרא ( שםא"מ 88
והייו ). הלכה לעיל בסימן זה כמו שקבעתי ה,ובדיעבד יכול לקבל מהם המדות אפילו לא התה ( סוף הסימןח"ב 89

).  הסתםדיעבד יש להתיר מן אבל ב,ה"הילכך יראה דלכתחלה יש לחוש לסברת ראבי(ה ולעין הלכה "דש שם "כמ
ח " פר).)ח"ב( שהרי לא זכה בו הישראל בפסח , לא אמר לו והביא לו אחר פסח שרילוובדיעבד אפי (ק ב"ס א"מ
ם פסח  שאין צריך לומר קוד,י"אין זה עיקר אלא כדמשמע מדברי המרדכי והגהות מיימויות שהביא בב(ב "ס

 , ברשותו של גוי הוא ...ים לתת לו בפסחאלא מן הסתם מקבל מהם אחר הפסח ככרות חמץ שהיו ראו, שום דבר
  ).ומעולם לא זכה בו הישראל

 ולאחר הפסח הביא לו הכרי בעד שבוע של פסח , קודם הפסחהבדיעבד שלא התה עמו תאי ז(ג " וכדלעיל סוף ס
ובדיעבד שלא התה  (ד"וסוף ס, ) שהעיקר כסברא הראשוה, מותר לו לקבלם ולאכלם,ככרות שתחמצו בפסח

 .) מותר לו לקבלו ולאכלו, ולאחר הפסח תו לו בעד שבוע של פסח לחם חמץ שתחמץ בתוך הפסח,הם כלוםעמ
 .)ק"ואם איו יודע מי יבשל שיתה עמו הוה ליה כדיעבד ודו ( שםח"ב 90
ם שטחו " רק יכתבו העכו, או יצוה להטוחים שלא יפרישו המידות בפסח,ם"לכן יש למכרו לעכו ( שםא"מ 91

 .)ל" ויגבו מהם לאחר פסח כ,בפסח
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 שכל מי שיטחון ,בוע מהמושל על כל בני העיר ויש לו חוק ק, מי שמחזיק רחיים ממושל העיריז
 דינו בפסח לענין טחינת תבואה מחומצת ,תבואה ברחיים אלו יתן לו מדה אחת קמח מקמח הנטחן

  : וכמו שנתבאר,93 כדין מי שמחזיק יורות לענין בישולי חמץ,)92ץ"מאל(שקורין 

  האכלת חמץ לבהמתו ועבדו

 אם ידוע לו שהנכרי יאכילנה פסולת של שעורים ,הפסח ליתן בהמתו לנכרי להאכילה בימי 94 אסוריח
 שעל ידי כן היא מתעלה ומשבחת ומתוספת , לפי שאכילת הבהמה היא הנאת האדם,95שהוא חמץ

 מכל ,פ שאם היתה אוכלת דברים אחרים שאינן חמץ היתה גם כן מתעלה ומשבחת" ואע.96בדמים
  .97פ שהחמץ הוא של נכרי" אע,רי זה אסורמקום עכשיו ששבח ועילוי זה בא לה על ידי חמץ בפסח ה

 שמותר לשחטה , שאם עבר הישראל והאכילה בעצמו חמץ בפסח,99ב"קמ'  וסי,98'ס' ד סי"וועיין בי(
  .)102ש הטעם"יי ע101 ואין צריך להשליך דמי הנאת החמץ לאיבוד,100ולאכלה בפסח

__________________ 
ש העשית מתבואה חמוצה "יי(ט "תמב ס' כדלעיל סי, ש"שעושין ממה שכר ויי, היא התבואה אחרי ביטתה 92

 ). אלא כממשו של חמץ עצמו, אין דיו כתערובת חמץ,ץ"שקורין מאל
 כן אסור ליקח מדות  ואם,ומי ששוכר ריחיים מהמושל הדבר ידוע שצריך לתקן הריחיים ( סוף הסימןח"ב 93

ואותן השוכרים מהמושל  ( סוף הסימןא"מ. ) ואין היתר אלא במכירה כמו שתבאר,ן" שכר טחית המלצ,ן"מלצ
דאין לו היתר ... הריחיים ...  ואם אין ישראל צריך לתקן ...הריחיים כשמתקלקלים ...  מחויב לתקן ...ריחיים ... 

 דמיירי שאין הישראל שוכר הריחיים עצמו רק שוכר חק המגיע להשר ל" וצ...אלא שימכור קודם פסח הריחיים 
 .)מהריחיים דהייו המדות

  :בעין האכלת חמץ לבהמתו ועבדו, כג- ח"סיכום ההלכות שלפיו סי 94
  ).ח"סי(אסור מטעם האה מחמץ של כרי , ליתן בהמתו לכרי להאכילה חמץ) א(
אבל מותר ליתן לו דיר ולאמר לו ). כ"ס( אסור מטעם אמירה לכרי ,ליתן דיר לכרי שיקה בו חמץ ולאכול) ב(

  ).א"סכ(ואם לא תן לו דיר מותר לומר לו לך קה ואי פורע , )ט"סי(סתם קה ואכול 
או מטעם שהוא ותן לו החמץ , אסור מטעם שהחוי מזכה החמץ לישראל, ליתן דיר לחוי שיתן מזוות לעבדו) ג(

  ).ג"סכ(ומחומרת חמץ יש להחמיר גם בזה . מותר, אבל אמר לו תן לו ואי אפרע). ב"סכ (בשליחות הישראל
אסור מטעם דהוי כקוה ממו , ואומר לחוי פטרי ממזוות עבדי ותן לו חמץ, אם הוא חייב מזוות חמץ לעבדו) ד(

 ).ג"סכ(החמץ וותו לעבדו 
 אך בסתם יתה לו לזון אותה ימי . בביתך והאכילה חמץלא יאמר אדם לכותי קח בהמתי (כג' ב סי" אגודה פ95

 דידוע שמאכילין אותו ,אסרתי ברעגעסבורג ליתן בהמתן לגוים בימי הפסח (קסא' ל סי"ת מהרי"שו. )הפסח
אסור ליתן  (ז" סתמח' ע סי"שו. ) אך סתמא כשאיו ידוע התירו רבותיו.ר" שקורין טרעב,פסולת של שכר

 .)אם הוא יודע שמאכיל אותה פסולת שעורים שהוא חמץ,  להאכילה בימי הפסחבהמתו לאיו יהודי
דמההו (ן שם "ר).  שהה זו מגופה, והוי האה גמורה,משום דלפטומא עבידא (ה ולא יזון"א ד, דרים לח'  תוס96

 .)והרי הוא הה מחמץ בפסח שמפטם בו הגוי את בהמתו (ז"לבוש שם ס. )הוא ממש מפי שמעלה בדמים
 .)46הערה (ותבאר לעיל ). ואפילו חמצו של כרי אסור בהאה(ג "תמג ס'  כדלעיל סי97
,  אבל אם לא תפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים.מותרת, בהמה שתפטמה בדברים אסורים (ה" סעיף א בהג98

 ). אבל לכתחלה אסור,ם משום זה וזה גור,דוקא דיעבד(ק ה "ך שם ס"ובש. )אסורה
 .)תיאכל, ופרה שפטמה בכרשיי עבודת כוכבים ( סעיף יא99

א "ב סי"ד סימן קמ"וכמו שפסק המחבר ביו, אבל בדיעבד אין לאסור, וראה דוקא לכתחלה(ו "עולת שבת ס 100
תמח ' אליה זוטא סי). ך"ש הש"ובמ, ה"א בהג"בס' ועיין עוד בסימן ס. בפרה שפטמה בכרשיי אלילים תיאכל

 .)'ד סימן ס" עיין ביו,ואף בידוע שתפטמה בחמץ (ק ו"ס
, מיירי בלא זה וזה גורם, בעין השלכת דמי האה לאיבוד, ב"תמז ס' ובסי, ט"תמה ס' תבאר לעיל סידמה ש 101

כיון שהיתר ואיסור גורמין לאפות או לבשל (י "תמה ס' כמבואר לעיל סי, שבזה התירו אפילו בלא השלכה לאיבוד
 .)רי פת ותבשיל זה מותרין אפילו באכילהה

  . כמובא לעיל,  מותררםום זה וזה ג מטע102
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שין שמא יאכילנה  מותר ליתנה לו ואין חוש,ומכל מקום אם אין ידוע לו בודאי שיאכילנה חמץ
  :103חמץ

פ שהוא יודע שהעבד ילך " אע, הילך דינר זה וקנה ואכול104 אבל מותר לומר בפסח לעבדו נכרייט
 מטעם ,107 כמו אכילת הבהמה106 לפי שאכילת העבד אינה חשובה הנאה לרבו,105ויקנה חמץ ויאכל

  :108א"ד סימן רכ"שנתבאר ביו

 הילך דינר זה וקנה לך חמץ מן ,ן שאינו עבדו בין שהוא עבדו בי, אבל לא יאמר אדם בפסח לנכריכ

___________________ 
כיון (ה "כדלעיל ס, אין לחוש לזה אלא לכתחלה, והייו שמה שהבהמה מתעלית ומשתבחת ומיתוספת בדמים

ן כאן  לפיכך אי, אלא שחמץ גורם למעות שיבאו ליד הישראל,שמעות אלו אין לא דמי החמץ ולא חליפי החמץ
 ולכך אסרו לקבל המעות , שאסור להשתכר באיסורי האה לכתחלה, אלא מדברי סופרים,איסור מן התורה

  ). אבל אם כבר קבלם לא קסוהו להפסיד מעותיו.לכתחלה
  .בזה אמרין זה וזה גורם מותר, ומה שיש איסור אכילת בשר שתהוה על ידי חמץ
כיון שחמץ בתוך הפסח אוסר (י "תמה ס' כדלעיל סי, ור במשהוואף שיש דעה האוסרת זה וזה גורם בחמץ האס

שהרי על ...  הרי הפת והתבשיל אסורין בהאה , לפיכך אף על פי שהיתר עם איסור גורמין לאפות ולבשל...במשהו 
 ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד ...ויש חולקין על זה . כל פים יש האת משהו מהחמץ תוך הפת ותבשיל

  ).מרובה
ר הזקן "ובפסקי אדמו, כמבואר במראי מקומות וציוים כאן, מכל מקום כאן התיר רביו אף בלא הפסד מרובה

 אז אף על פי שיש , זולתוי אפשרדכל מה שיש הכרח אל האיסור וא(ק ד "קמב ס' ד סי"ז ביו"ש הט"פ מ"ע, ס' לסי
 דהזבל משביח ,ל בזבל דעבודת כוכביםכ בגיתא דאזדב" משא... גורם דהיתר אסור בעבודת כוכבים ם כןג

 על כן, ל כך אלא שלא היה טוב כ, אפשר להיות זולתםכל מקום אבל מ, אלו דברים עושים שבח לחוד...הקרקע 
  ).מותר בזה וזה גורם

 ליקוט דעות .תא' ב סי"א וח' א סי"ברכת אברהם חראה .  החלב מבהמה זו בפסחתותובזה תלוי גם אם מותר לש
 .פא ואילך' ראה קובץ אור ישראל גליון ז ע, זההפוסקים ב

. )אך סתמא כשאיו ידוע התירו רבותיו(ל שם "מהרי. )אך בסתם יתה לו לזון אותה ימי הפסח(שם  אגודה 103
 ).משמע בספק לא חיישין(ק י " סא"מ

' לעיל סיכד, צמיתותואיו עבדו הקוי לו ל, לפום ריהטא מיירי כאן בשכירו ולקיטו שיד הישראל שולטת עליו 104
 ואפילו הוא שרוי בחצירו של ,ואפילו החמץ הוא של גר תושב שיד הישראל שולטת עליו ועל כסיו(ב "תמ ס
 אף על פי כן כל זמן שאין שם הישראל קרא על זה החמץ אין , והוא וכל אשר לו כבוש תחת יד ישראל,ישראל

שתגדל ... ב שהוא שכירו ולקיטו של הישראל כמו בן אמתו גר תוש( רב' דש וסי' ת לסי"מהדובוב, )צריך לבערו
וסר למשמעתו בכל אפשר , ועודו עובד, שזו ופירסו בעד פעולתו שעבד בביתו, כמו בן אמתו... בבית הישראל 
  .)צוה ומצוה עליו

תו לעבדו ומכל מקום צריך ליזהר שלא ימכרו וי(ז "תמח ס' סיתבאר דיו לעיל , כ אם הוא עבד כעי"משא
 אף על פי כן ,פ שהוא דר מחוץ לבית הישראל ומושך את החמץ מרשות הישראל לרשותו" אע,הקוי לו לצמיתות

  ).  שכל מה שקה עבד קה רבו,אין החמץ קוי לו כלל
א "כדלקמן סוף סכ, ומכל מקום אין רבו קוה החמץ שבידו, ואפשר דמיירי הכא אפילו בעבד הקוי לו לצמיתות

 ,מצא שחמצו של חוי הוא שאוכל העבד ...  ולא להישראל, החוי תכוין להקות החמץ להעבד במשיכתווגם(
עד אחר , שאר החמץ בבעלות החוי, והייו שכיון שרבו איו רוצה לזכות בחמץ זה). ולא חמצו של הישראל רבו

 .שיאכל העבד את החמץ
מותר אדם לומר לעבדו ולשפחתו הכרים הילך דיר זו ולך אכול  ,ור זרוער יצחק בא"כתב ה( מרדכי רמז תקמט 105

 ו" סע"טור ושו. ) ואין זה הה מן החמץ, אף על פי שמזוותיו עליו, אף על פי שיאכל שם חמץ בודאי,בין הכרים
 .)פ שיודע שיקה חמץ"אע, מותר לומר לעבד בפסח הילך דיר זה וקה ואכול(
 ).ש"יי ע]ב["א ס"רכ' ד סי"ש בי" כמ,מה שבו שותה חמץ בהואין זה הא(ק ט " סא"מ 106
 .ח" דלעיל סי107
 .) אבל אסור לזון בהמתו.ואפילו הכעים,  יכול לזון את אשתו וביו ועבדיו ...המודר האה מחבירו (ב" ס108
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 . אסור לו לומר לנכרי לקנותו, דכיון שהישראל בעצמו אסור לו לקנות חמץ בפסח.109החנוני ואכול
 מכל מקום כיון שהישראל נותן דינר להנכרי ,פ שהנכרי קונה אותו לעצמו ולא בשביל הישראל"ואע

 מטעם 111 הרי זה נראה כשלוחו,110יבורו של ישראל והנכרי קונה אותו בד,ואומר לו שיקנה בו חמץ
  :113 אבל מותר לומר לו קנה לך חמץ בדינר שלך ואכול.112ז"שנתבאר בסימן ש

 מן 117 לך וקח עלי חמץ,116 אפילו הוא עבדו שמזונותיו עליו,115 מותר לומר בפסח לנכרי114 וכןכא
עולם שעדיין לא אכלו  ומותר לו לפרוע לחנוני אפילו בעוד שהחמץ ב,החנוני ואכול ואני אפרע לו

__________________ 
אוכלת והיא קוה חמץ ו, ואומר אדם לשפחתו כותית בפסח קחי מעות וקחי בהן מה שתאכלי (כג' ב סי" אגודה פ109

 .ק י"אליה רבה סהובא ב. )אבל לא יאמר קחי חמץ, חוץ לביתו
 , יחא ליה שיאכלל כרחך דהא כיון שתן לו ע,דכיון שהישראל ותן לו לאכול חשיב האה(ק כט " סשז' א סי"מ 110

אפילו ד (ק ד"רצז ס' ד סי"ך ביו"ש).  אבל מותר לומר לו בשל בשר שלך, אסור ליתן לו בשר שיבשל לעצמום כןוא
 אין לו האה בזה אסור כיון שהיא בהמה לו משמע אפי...העובד כוכבים עשה להאת עצמו אסור בדבר של ישראל 

  ).של ישראל
א שפירש "לדעת המ (ה ועוד יש לפרש"ק ד ד" סבקוטרס אחרוןרמה ' תבאר לעיל סיוההפרש בין שי דעות אלו 

ק "רב ס'  וסי.)ז"רצ' ד סי"ך ביו" ואף לדעת הש ... האה מזהז דאף כשותן לו אין איסור אלא כשיש לו"ש' בסי
 דאף כשהכרי עושה בשל ישראל אין ,ט"ק כ"ז ס"ש' א בסי"ש המג"וכן משמע בהדיא ממ(ה והה לפי דעתו "ה ד

 .ה"ד בהג"ז ס"רצ' ד סי"א בי" וכן פסק רמ.ש" שמרבה לו שכר בעד זה ע,איסור אמירה אלא כשמגיע לו האה
  ).ך שם לא אסרו אלא האמירה"לקין שהביא השואף החו
 ,אסור לישראל לומר לו טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך בשבת(ה "שז סל' ך פסק לעיל סי"וכדעת הש

 כגון שאומר לו טול בשר זה ובשל אותו ,ואפילו אם הוא מקה לו לגמרי את החפץ הזה שהמלאכה עשית בו
כ כיון שאומר " אעפ, ואדרבה מפסיד הוא, שאין לו שום ריוח באמירה זו,וותיו עליו ואפילו אין מז,לצרכך בשבת

שאלה ' מ הל"ולקמן חו).  אף שהוא מתכוין במלאכתו להאת עצמו,לו לעשות מלאכה בשלו הרי זה ראה כשלוחו
 אף על פי ,רי או מלאכה אחרת של כ,אסור לומר לכרי חסום פרתי ודוש בה דישה שלך(ט "ושכירות וחסימה סכ

 וכמו שבשבת אסור . שהיא פרתו, הואיל ועשה איסור במה שהישראל מוסר לו משלו,שאין הישראל הה בזה
 ).לומר לכרי הילך בשר זה ובשלהו היום לעצמך

אף על פי שמקהו לגוי ראה הגוי כשלוחו , שכיון שהוא ותן לו את הבשר על מת לבשלו (א"שז סכ'  לבוש סי111
 .)לבשל

 .כמועתק לעיל,  סעיף לה112
 , אבל מותר לומר לו שיעשה מלאכה לצורך עצמו,לא אסרו אמירה לכרי אלא לעשות בשביל ישראל ( כדלעיל שם113

מותר לומר לו חסום פרתך ודוש בה דישה ( ולקמן שם .) ואפילו אם מגיע לישראל האה מזה,או לצורך כרי אחר
 .ג"ס, שכה' סי. ח- ו"שז סל' הוא לעיל סיוכן ). שלך שהכרי איו מוזהר על החסימה

  .'שמותר לומר בפסח לעבדו כרי כו, ט"משך לסי 114
חושש משום שביעית ומשום מעשר , צאו ושתו ואי פורע, ואם אמר להם צאו ואכלו ואי פורע(ב , ז סג" עגמרא 115

 אם אומר צאו ואכלו ראה ואפילו(מרדכי רמז תקמט ).  אמר רב פפא כגון שהקדים לו דיר ...ומשום יין סך
לא יאמר לו צא ואכול ואי  (ו"ע ס"בשו' דעה הב).  דהתם מוקי ההיא דצאו ואכלו אסור במקדים לו דיר,דמותר
ואם אמר להם צאו ושתו מחוי (ד "קלב ס' ד סי"ע יו" שו.)אלא אם כן הקדים דיר, ויש מתירים גם בזה, פורע

 ו" סח"פר). ד"ב ס"קל' ד סי"ש בי" וכמ...וכן עיקר ( ק ט" סא"מ ).מותר, ראם לא הקדים לו די, פלוי ואי פורע
 .)הדבר פשוט להתיר כל שאיו מקדים לו דיר(
 והרי , ומצא מאכילן יין סך, אם עובדי כוכבים הם,ולא משום יין סך(ה ולא משום יין סך "י שם ד" רש116

ו " לבוש ס.) ואין זה הה מן החמץ,ל פי שמזוותיו עליואף ע (מרדכי שם).  והה מיין סך,מזוותיהן עליו
  ).שמזוותיו עליו(

 ואיו יכול לפטור את עצמו במה ,חייב ליתן לעבדו מזוות של חמץ"פ איו "שעכדהכא מיירי , ג"וראה לקמן סכ
 ."שיתן לו מזוות אחרים שאין חמץ בעל כרחו של העבד

 ותבאר ).תן חמץ לכרי זה... קה לך חמץ ... תן חמץ לעבדי (ג "מן סכלקוכן הוא , אפילו הזכיר בפירוש חמץ 117
 ).128הערה (לקמן שם 
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 כיון שבשעה זו אין החמץ ביד הישראל אלא ביד ,119 ואין החמץ נקנה לישראל בפרעון זה.118העבד
 אין חצירו של אדם קונה לו דבר כל מקום מ,פ שהעבד הניח החמץ בחצרו של הישראל"ואע(העבד 

 את החמץ מן  וגם בשעה שמשך העבד.)120ח"תמ'  כמו שנתבאר בסי, כגון חמץ בפסח,שאין נוח לו
 וגם החנוני נתכוין להקנות . ולא בשביל הישראל, לא נתכוין במשיכתו אלא לזכות בו לעצמו,החנוני

 נמצא .121 רק שיחזור על הישראל שיפרע לו בעד עבדו, ולא להישראל,החמץ להעבד במשיכתו
  : ולא חמצו של הישראל רבו,122שחמצו של חנוני הוא שאוכל העבד

 ואחר הפסח 123 ולומר לו שיתן מזונות לעבדו בפסח,קדים דינר לחנוני נכרי אבל אסור לישראל להכב
 כיון שכבר נתן עליו דינר ,126 וחמץ זה הוא של ישראל,125 שמא יתן לו חמץ,124יעשה עמו חשבון

 מכל מקום כיון , שישראל אינו קונה מטלטלין מנכרי בכסף בלבד127ואפילו לדברי האומרים(להחנוני 
 וכשהחנוני , הרי דעתו להקנות להישראל מזונות כנגד דינרו, מן הישראלשהחנוני כבר קיבל הדינר
 , אלא בתורת נתינת חמץ של ישראל, אינו נותן לו בתורת מכירת חמץ שלו,נותן אחר כך חמץ להעבד

  ):והוא עושה שליחות הישראל שצוה לו ליתן מזונות לעבדו

 שכל שלא פרע לו ,128בדי ואני אפרע לך מותר לומר לו תן חמץ לע, אבל אם אינו מקדים לו דינרכג
__________________ 

ל "ד ז"ותירץ הראב(ג , בית ה שער ב מטא בתורת הבית "בשם הרשב, ה יש מקומות" דב]ל[ק' ד סי"י ביו"ב 118
 והילכך איסורא על המעות ,בל הכא בשהיין בעין באוצר א,דשאי התם שבשעת פרעון כבר שתו הפועלין היין

 .)ואיו מחוור בעיי. בשעה שהוא פורע
 מדלא מוקי הך דצאו ואכלו ואי פורע חושש משום ,ל"ן ז"ודקדק הרמב (ן"רמבבשם , ב' ה סי"ז פ" עש"רא 119

 ). אלמא דמותר בכל עייים,שביעית כשפרעו קודם אכילה
 וכיון שאין וח לו לקותו אין חצירו עשה ,ח לאדם לקות לו דבר האסור לו לקותושמן הסתם אין ו ( סעיף ג120

 .) שאין אדם עשה שליח לחבירו בעל כרחו,כשלוחו לקות לו דבר שאין וח לו
 רק , ואף החוי תכוון בדעתו להקות לעצמו,שבמשיכתן לא תכווו אלא לזכות לעצמו(ב "רע, סג שם 'תוס 121

 .)על הביתשיחזור על ב
שאר החמץ ואם כן , מכל מקום כאן אין רבו רוצה לזכות בחמץ זה, הייו אף שכל מה שקוה עבד קוה רבו 122

 .מראי מקומות וציויםו). 104הערה ( ראה לעיל. עד אחר שיאכל העבד את החמץ, בבעלות החוי
חושש משום שביעית ומשום מעשר , צאו ושתו ואי פורע, אכלו ואי פורעואם אמר להם צאו ו(ב , ז סג" עגמרא 123

דהתם מוקי ההיא דצאו ואכלו אסור (מרדכי רמז תקמט ).  אמר רב פפא כגון שהקדים לו דיר ...ומשום יין סך
 ).לא אם כן הקדים דירא(ו "ע ס"שו). במקדים לו דיר

אי אעשה לו חשבון ממה  (ה ואי מחשב"י שם ד"ורש). מחשב צאו ואי  ...כגון שהקדים לו דיר( גמרא שם 124
 .)שהקדמתי לו

 .)הרי זה חושש שמא ישתה יין (ה"ג הכ"מאכלות אסורות פי'  הלם"רמב 125
 .) ואיסורא דידיה הוא,דהשתא מדבעל הבית קאכלי (ה כשהקדים"י שם ד" רש126
 .) אלא במשיכה,ף בלבדשיש אומרים שהכרי איו קוה מטלטלין בכס(ח "תמח ס'  לעיל סי127
  :תוכן המשך דברי רביו 128

  :יש שתי שיטות בפוסקים, "צאו ושתו ואי פורע, צאו ואכלו ואי פורעאמר להם "בהיתר זה של 
לך וקח עלי חמץ מן החוי ואכול ואי "יכול אפילו לומר לו , "חייב ליתן לעבדו מזוות של חמץ"שאם איו ) א(

אם הוא חייב "ו". חמץ"דהייו אף שמפרש בדבריו , "תן חמץ לעבדי ואי אפרע לך "או לומר לחוי, "אפרע לו
  .אסור" ליתן לעבדו מזוות של חמץ

שלא יאמר לחוי תן חמץ לכרי "וכן  .אסור, "]ו[לכרי בפסח קה לך חמץ מן החוי ואי אפרע ל"שאם אומר ) ב(
  .מותר, ואם איו מזכיר חמץ". זה ואי אפרע לך

  .י שתי הדעות האלו"שם הובא בב". ב"קל' ועיין ביורה דעה סי"יין למקור הדברים ומצ
 אמר רב יהודה אמר רב מותר לאדם לומר לעובד כוכבים צא והפס עלי מת המלך (א, ז עא"מקור הלכה זו בגמרא ע

 לומר לעובד  מותר, וישראל זה שחייב לתת למלך יין,ארוא שהיו ותין מתבואותיהן ומבהמותיהן עישור(
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 והישראל יפרע לו , הרי הוא נותנו לו בתורת מכירת חמץ שלו,הישראל קודם שנותן החמץ לעבדו
  .בעדו

 ואינו יכול לפטור את , שאם הוא חייב ליתן לעבדו מזונות של חמץ129ב"קל' ועיין ביורה דעה סי(
 אסור לו לומר לחנוני נכרי פטרני ,חו של העבדעצמו במה שיתן לו מזונות אחרים שאינן חמץ בעל כר

  ).ממזונות עבדי ותן לו חמץ בפסח ואני אפרע לך לאחר הפסח

___________________ 
 כיון דהוה מצי , והאי ישראל הוא פרעיה דמיה, אף על גב דקא יהיב האי עובד כוכבים יין סך,כוכבים הפס עלי

מיתיבי אל . )י"רש,  כי יהיב ליה עובד כוכבים יין סך לאו שלוחיה דישראל הוא,לסלוקי לשליחא דמלכא בזוזי
 עול תחתי , אמר ליה רב).י"רש, מקומי להפיס את השוטרהיכס ב (יאמר אדם לעובד כוכבים עול תחתי לעוצר

 הלכך למיתב ליה ,דאפשר לסלוקיה בזוזי ( אבל אומר לו מלטי מן העוצר, הא לא דמיא אלא להא,לעוצר קאמרת
שהיא . ואם אי אפשר לסלוקי בזוזי אסור, והייו שאם אפשר לסלוקי בזוזי מותר)). י"רש, חמרא לאו שלוחיה הוא

  .שמובאת כאן' הדעה הא
 מלטי מן מר ליה כי אמכל מקום שרי, )סך(שהישראל חייב למלך יין ראה לי (ה הא "שם ד' וחלקו עליו התוס

 , ולכך שרי, אבל איו מצווה לו לפרוע יין סך, ליה סלק אותו במה שתוכלכי קאמר לי משום דמשמע ה,העוצר
ואם איו מזכיר יין סך , אם מצוה לו לפרוע יין סך אסורוהייו ש).  לא מצי לסלוקי בזוזי אלא ביין סךלואפי

  .שמובאת כאן' שהיא הדעה הב. מותר
תורת הבית הארוך בית ה שער שכך תבאר ב, )'שסובר כתוס(ן "עם הר) י"שסובר כרש(א "וכעין זה חלקו גם הרשב

צאו ... ו גבי חמרין ופועלין לי וא,איכא למידק דהכא משמע דכי אמר ליה מיהא עול תחתי לאוצר אסור (ג, ב מט
 יש לו לומר דגבי פועלים איו חייב ליתן להם יין  ... וכי קא פרע לאו דמי יין סך קא פרע...ואכלו ואי פורע 

  . ) אבל במת המלך שחייב לו יין ממש, שכן דרך בעל הבית לפרען במעות והן הולכין ואוכלין,דוקא
דכיון שהוא חייב לו מת המלך יין , ויראה לי שאפילו לא הקדים לו מעות(ב , וכן מסיק בתורת הבית הקצר שם מז

הייו ). ג ותו לאוצר כמצותו"ג והעו" הרי הוא כאילו קוהו מן העו,ולפי שאמר לו הכס אתה במקומי, ממש
  .שמובאת כאן' וכדעה הא, י"כדעת רש, שתלוי אם יכול לסלקו במעות או לאו

 ואי כי  ...ולא יחא לי בהכי(ה גרסין בגמרא "א ד, ואחר כך כתב שם לד, א"י הרשבן כתב בתחלה כדבר"אמם הר
הייו ).  אף על גב דמצי לסלוקיהו בזוזי ודאי מיתסר, כלומר תן להם יין ואי פורע,האי לישא אמר ליה לחוי

  .שמובאת כאן' וכדעה הב', כדעת התוס, אסור בכל אופן) או חמץ(שאם מפרש לו לתת יין 
דגבי פועלים אין חייב ליתן עוד יש לומר  ...א "וכתב הרשב(ה יש מקומות "קלב ד' ד סי"י יו"שתי הדעות הובאו בב

 אבל ...ן לא תחוור בתירוץ האחרון " והר ... שכן דרך בעל הבית לפרעם במעות והם הולכים ואוכלים,יין דוקא
  ).רוןא בתורת הבית הקצר כתב שראה לו כדברי תירוץ האח"הרשב

שבזה ". מותר לאדם לומר לעובד כוכבים צא והפס עלי מת המלך: "ומזה למדו שאין הפרש בין אם אמר כן לחוי
  .ל"כ' י ותוס"ובזה חלקו רש. א, ז עא"מיירי הגמרא בע

חלקו ובזה . ב, ז סג"שבזה מיירי הגמרא בע". צאו ושתו ואי פורע, ואכלו ואי פורעצאו : "לבין אם אמר כן לעבדו
  .ן"א והר"הרשב

לא (ו "ע ס"כמבואר בשו. מותר לפרש בדבריו שיתן לו חמץ, שאם יכול לפרוע במעות', י ותוס"ל כדעת רש"וקיי
ואם לא הקדים ... וכן עיקר  (ק ט" סא"מכתב ' ועל הדעה הב).  ויש מתירים גם בזה.יאמר לו צא ואכול ואי פורע

יכול לומר אף לחוי המקיפו השקה לפועלים יין  (ו" סח"פר. )פורע תן לפועלים חמץ ואי מרלו דיר מותר לו
והייו שכן עיקר להתיר אפילו . ) ובלבד שלא יקדים דיר,ובדון דידן מי מותר לומר לחוי תן לחם לפועלי, סך

  .הן כשאמר כן לעבדו והן כשאמר כן לפועלים, פירש שיתן חמץ
והן כשאמר כן , )לך וקח עלי חמץ מן החוי ואכול ואי אפרע לו(א "ל סכלעי, הן כשאמר כן לעבדו, וכן פסק כאן

  ).תן חמץ לעבדי ואי אפרע לך(כמבואר לפיו , לחוי
  .רז' ותבאר כל זה בדובר שלום ע

  .קצד' א סי"אמרי יושר חוב. א"רשבמהי שם "במה שהביא ב, ראה הערה הקודמת 129
 אם החמץ רב שאי אפשר ,ד אסור ליתו לעבדו ושפחתו הכרים"יום יחמץ השאר ב(ה "תמג ס' וראה גם לעיל סי

ג "ובשוה).  דכיון שהוא חייב במזוותיהם הרי זה כפורע חובו מאיסורי האה,שיאכלוהו קודם זמן איסורו בהאה
 )."ת' עיין סי(שם 
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שלא לומר לנכרי בפסח   שמחמת חומרות חמץ יש להחמיר130 אבל יש אומרים.וכל זה מעיקר הדין
רי זה ואני  ואין צריך לומר שלא יאמר לחנוני תן חמץ לנכ,]ו[קנה לך חמץ מן החנוני ואני אפרע ל

  : וטוב לחוש לדבריהם.אפרע לך

  האכלת חמץ לתינוק חולה

 יזהר שלא יאמר לנכרי תן , לפיכך מי שיש לו תינוק חולה קצת שהוא צריך לאכול או לשתות חמץכד
  .131 אלא יבקש ממנו שיתן החמץ במתנה להתינוק,חמץ לתינוק זה ואני אפרע לך

 ומותר לפרוע לו אחר ,132לסמוך על סברא הראשונה יש ,ואם אי אפשר למצוא בקל מי שיתן במתנה
 שכבר יצא החמץ מרשות הנכרי ,133 או אחר שהניח חמץ בבית הישראל,שנתן החמץ ליד התינוק

 שאין חצירו של אדם קונה לו ,פ שהניחו בביתו" ולרשות הישראל עדיין לא בא אע,קודם הפירעון
  .134ק אלא להתינו, וגם הנכרי לא מכר את החמץ לו.בעל כרחו

 אלא אם כן זכה בו כבר התינוק , אפילו קודם הפירעון,135אבל אסור לקבל החמץ ביד מן הנכרי
 הרי הוא , אפילו הניחו הנכרי בבית הישראל וחזר ונטלו, שכל זמן שלא זכה בו התינוק,136בהגבהה

  :137בפסח  וכשנוטלו הישראל מידו הרי זה כקונה חמץ,שלו כשהיה

 גזירה ,חמץ אסור לישראל גדול להאכילו ולהשקותו את החמץ ואפילו לאחר שזכה התינוק בכה

__________________ 
ואם אמר להם צאו (קלב ' סיד "אף שלעין יין סך התיר ביו). אבל לא יאמר לו צא ואכול ואי פורע(בטור כאן  130

  ). אם לא הקדים לו הדיר מותר...ואכלו ושתו מחוי פלוי ואי פורע 
הארכתי ) קמג' סי( ובתשובתי .כן יראה הלכה למעשה להחמיר כדברי רביו (ה מותר"ג ד"סכאן  ח"ב וכתב על זה 

  ).ג"ב סי" ועיין ביורה דעה בסימן קל.ד"בזה בס
אף שלעין יין סך התיר ).  ויש מתירים גם בזה.אבל לא יאמר לו צא ואכול ואי פורע(ו "ע כאן ס"וכך גם בשו

  ).מותר, אם לא הקדים לו דיר, ואם אמר להם צאו ושתו מחוי פלוי ואי פורע(ד "קלב ס' ד סי"בפשיטות ביו
וכך , ע"כדרכו בשו, משמע דדעתו להחמיר כדעה ראשוה, מדהביא דעה ראשוה בסתם (ק יא" סי"חוכתב על זה 
, לעין יין סך פסק להקל] ב[קל' פ דביורה דעה סי"אע]. הגהות הטור אות ב[ושיירי כסת הגדולה , ח"פסח הב

אלא צריך לומר חומרא . וכאן פסק בסתם להחמיר... וכהאי גווא הטור פסק שם להקל בלא הקדים לו דיר 
  .)דחמץ שאי

אמם רביו לא . הייו אפילו לא פירש תן חמץ לעבדי,  חומרת חמץוראה מדבריהם שהדעה האוסרת כאן מחמת
והייו שלעין חמץ ". תן חמץ לכרי זה"וכשאמר לחוי , "קה לך חמץ"אלא כשאמר לו בפירוש , כתב להחמיר

 .ן דלעיל"ור' טוב להחמיר כדעת התוס
ם ליתן לו "יצוה לעכו, ול או לשתות חמץולפי זה מי שיש לו תיוק או חולה בתוך ביתו שצריך לאכ (ק יא" סי"ח 131

  .ג"דלעיל סכ'  וכדעה הב.)ולא יאמר ואי פורע, חמץ
 ).ם תן לו לשתות חמץ ואי פורע" לעכומר מותר לו, חמץת מי שיש לו תיוק וצריך לשתוואם כן(ק ט " סא"מ 132

 .ג"דלעיל סכ' וכדעה הא
 אין חצירו של אדם קוה לו דבר שאין כל מקום מ,לפ שהעבד היח החמץ בחצרו של הישרא"ואע(א "כדלעיל סכ 133

  ). כגון חמץ בפסח,וח לו
 ). ולא להישראל,וגם החוי תכוין להקות החמץ להעבד במשיכתו(א "כדלעיל סכ 134
 ).ששא ותן ביד... אלא אם כן (ו "ע סוף ס"שו .)כגון שטל ותן ביד (ב, ז סג" רב אשי ע135
ודוקא כשיש דעת אחרת . זוכה לעצמו, אגוז ווטלו, ן שותים לו צרור וזורקוקט (ו"רמג סט' מ סי" ראה חו136

  .)מקה לו
י קצח "מ רס"ע חו" טוש.)במשיכה לא, בהגבהה אין, דברים שדרכן להגביה(א , ב פו"כדאיתא בב, כ במשיכה"משא

 ).או במשיכה דבר שאין דרכו להגביה, בהגבהה(
 ). ואשתכח שלקח יין סך והשקהו לפועליו,דקהו במשיכה(ה ששא "ב ד, י סג"רש 137
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 שהרי אפילו ליגע בחמץ אסור מחמת גזירה זו ,שמא ישכח הגדול על איסור חמץ ויסתפק ממנו
 שיאכיל וישקה את ,140 או לקטן אפילו ישראל,139 אלא יאמר לנכרי,138ו"כמו שנתבאר בסימן תמ

  .החמץ להתינוק

 מכל . אף על פי שיש לחוש שמא ישכחו ויסתפקו ממנו,ביתאבל מותר להשהות חמץ זה בתוך ה
 וגם מן הסתם אי אפשר למצוא נכרי ,141מקום כיון שהתינוק הוא חולה ואי אפשר להוציאו מן הבית

 לפיכך התירו לו להשהות חמץ ,שיביא מעט חמץ בכל פעם ופעם שירצה התינוק לאכול או לשתות
 או ,142ת בפני החמץ מחיצה גבוה עשרה טפחים ומכל מקום אם אפשר טוב לעשו.בביתו בפסח

  .143לכפות עליו כלי אם הוא שבת או יום טוב

 ,וכל זה כשאי אפשר למצוא נכרי שיביא מעט מעט בכל פעם ופעם שירצה התינוק לאכול ולשתות
 מותר להאכילו ולהשקותו על ידי ישראל ,וכן אם אי אפשר להאכילו ולהשקותו על ידי נכרי או קטן

ל אם אפשר להביא לו חמץ על ידי נכרי מעט מעט בכל פעם ופעם שירצה לאכול  אב.144גדול
 ואם אין התינוק חולה כל כך בענין שאי אפשר להוציאו מן . אין להביא הרבה בבת אחת,ולשתות
  :145 ואל יכניס חמץ לביתו כלל, ושם יאכילוהו וישקוהו חמץ, יוציאנו מביתו לבית הנכרי,הבית

 ואפילו לקנות .146 אבל בחולה שיש בו סכנה אין לדקדק בכל זה. בו סכנה וכל זה בחולה שאיןכו
 ואין חוששין ללאו של בל , אם הוא צריך לאכילת חמץ, כדי למהר באכילתו,חמץ מן השוק מותר

 ועל דרך ,148 שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש,147יראה ובל ימצא שהקונה את החמץ עובר עליו

__________________ 
 .)ומטעם זה אסור ליגע בחמץ של כרי כל ימי הפסח...  ולא יבא לאכול ממו ...לא יטלטלו בידיו  ( סעיף ז138
 וכן ,ם להאכיל אותם" מותר לומר לעכו, כגון שהוא קצת חולה,ואם התיוק צריך לכך (ק ג" סוף סשמג' א סי"מ 139

ואם התיוק צריך  (ה"שמג ס' לעיל סיכדו. )ם לישא התיוק לביתו ולהשקותו חמץ"ים לעכווהגים בפסח שמצוו
 שהתירו בו , שצרכי קטן דים כחולה שאין בו סכה, מותר לומר לכרי להאכילו, כגון שהוא קצת חולה,לכך

 .)אמירה לכרי אפילו באיסורי תורה
 .מראי מקומות וציוים). קטן... יתן כיסו , קטן... יש עמו אם , כרי... אם אין עמו (ט "רסו ס' ראה לעיל סי 140
ישא (ק יא "י ס" ח.)ם לישא התיוק לביתו ולהשקותו חמץ"והגים בפסח שמצווים לעכו (א שם"מכמבואר ב 141

 ).התיוק חוץ לביתו
 ).כדי שלא יבא לאכול ממו, ומכל מקום טוב לעשות מחיצה עשרה להפסיק(שם  י"ח 142
 יכפה עליה כלי עד הערב לכסותה מן  ... או בשבתיום טובואם מצא חתיכת חמץ בביתו ב (ה"תמו ס'  כדלעיל סי143

 .)העין שלא ישכח ויאכלה
דאי לאו הכי והוא גם כן צורך גדול לתיוק , ם שעושה כן"ויש לו עכו, וכל זה מיירי כשאפשר לעשות כך ( שםי"ח 144

  .)קום סכה הכל שריכי במ, יעשה בכל מה שאפשר לו למעבד, או לחולה
'  וראה תהלה לדוד סי).כדלקמן תחלת הסעיף הבא(וכאן מיירי באין בו סכה , י מיירי במקום סכה"אלא שהח

לספות לו איסור בידים אסור לכל אדם (ה "שמג ס'  וכדלעיל סי.)דהא הוי איסור דאורייתא, ע"וזה צ (שמג אות ד
 ). ופירשו חכמים לא תאכילום לקטים,א תאכלום שאמר ל, אפילו איו בר הבה כלל,מן התורה

 .י שם"א וח" מ145
אבל בחולה , וכל זה בחולה שאין בו סכה(ק א "תסו ס' י סי"ח. )ובחולה שיש בו סכה הכל שרי (ק ט" סא"מ 146

 .ה"תסו ס' וראה לקמן סי). אפילו על ידי ישראל בעצמו מחמצו גם כן מותר, שיש בו סכה
 כדי שיעשה בו , או חימצו, קה חמץ בפסחם כןו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אאי (ג"א ה"ם פ" רמב147

 .)מעשה
 .י"מ דיי זקי ממון ס"לקמן חו. ב"קד ס' וכן הוא לעיל סי). אין לך דבר שעומד בפי פיקוח פש(א , כתובות יט 148
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  :ש"ייה ע"ד סימן קנ" וביו,149ח"שנתבאר בסימן שכ

  קניית חמץ בשליחות הנכרי

 ואפילו אינו מושך ,151 אפילו במעותיו של נכרי,150 אסור להיות שליח לנכרי לקנות לו חמץ בפסחכז
 שישראל קונה 153 לפי שיש אומרים.152את החמץ מרשות המוכר אלא נותן לו דמים בלבד בפסח

 .בפסח ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא ונמצא שהחמץ נקנה להישראל ,מטלטלין מנכרי בכסף בלבד
 אף על , אלא בשביל הנכרי ששלחו,ואף על פי שהוא מפרש להמוכר שאינו קונה את החמץ לעצמו

 , ואין אומרים כיון שהמעות הן של נכרי.פי כן נקנה החמץ לישראל שנתן המעות מידו ליד המוכר
שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו  , הרי זה כאלו נתנם הנכרי בעצמו,והישראל נתנם בשליחותו

  :155ח" כמו שנתבאר בחושן משפט סימן קפ,154אלא בישראל שנעשה שליח לישראל חבירו

__________________ 
 .)זה משובח והזריז הרי ,מי שיש לו חולי של סכה מצוה לחלל עליו את השבת ( סעיף ב149
 שהרי לכל . אסור גמור הוא,בחול המועד, במעותיו של כותי, ולקות חמץ לצורך הכותי (תא' ש סי"ת ריב" שו150

 לפי שכשהוא קוה ,אלא שהוא עובר עליו בבל יראה, ולא עוד. הפחות איכא למיחש דלמא אתי למיכל מייה
ולא זוכה , אין ישראל זה עשה שליח לכותישהרי . אין הכותי בעל המעות קוה אותה, אותה בשביל הכותי

ואסור  (ו" סא"מ]ר[. )ולא אן לדידהו, לא איהו לדידן. ולא זכיה כלל, ל דאין שליחות לכותי" דהא קיי,בשבילו
  .)אפילו במעותיו של איו יהודי, לקות חמץ לאיו יהודי בפסח

ואם קה במעות המשלח חייב (ז " מכירה סי'תבאר לקמן הל, והייו אף שבקוה במעות המשלח. ש שם"ריב 151
 . קה לישראל, מכל מקום הכא בכרי שאין לו שליחות). פ שקהו לעצמו"אע, ליתן לו המקח

 שכל זמן שלא ... אסור לקבל החמץ ביד מן הכרי(ד "שזה תבאר לעיל סכ, דהייו לא רק כשמושך את החמץ 152
אף שטלו עבור , )בפסח וטלו הישראל מידו הרי זה כקוה חמץ וכש, הרי הוא שלו כשהיה ...זכה בו התיוק

  .התיוק
  .אף שטלו עבור העבד, )כגון שטל ותן ביד (ב, ז סג"עבוכדאמרין 

  .קלז' ב סי"אמרי יושר חוראה . ומפרש שהוא בשביל הכרי ששלחו, אלא אפילו איו מושך את החמץ
 ."וש, )ו קוה מטלטלין במשיכה אלא בכסףשיש אומרים שהכרי אי(ח "תמח ס'  כדלעיל סי153
מראי מקומות וראה . )ו ומצא הישראל קוה אות,ם"דהא אין שליחות לעכו (ק י"א ס"מ. ו"לבוש ס. ש שם" ריב154

 .וציוים
וכן אין ישראל עשה שליח לעובד כוכבים , אין העובד כוכבים עשה שליח לדבר מהדברים שבעולם( סעיף א 155

שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל (א "רמג ס' סילעיל כן הוא  ו).לדבר מהדברים
 ,שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו אלא בישראל שעשה שליח לישראל (י"תמח ס' סי). העשה שליח לישראל

 .)ח"קפ' מ סי"כמו שתבאר בחו
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   דיני הגעלת כליםתנא
  ח סעיפים"ובו ע

  דיני כלי חמץ בפסח 

 וכן כל כלי חרס שאין להם הכשר ,2 שאינו רוצה להכשירן לפסח על ידי הגעלה או ליבון1 כל הכליםא
) 5ד"עיין סימן תמ (4 צריך לשפשפן,3 אם הוא רוצה להשהותן עד לאחר הפסח,הגעלה וליבוןעל ידי 

__________________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ד- א"ס(דיי כלי חמץ בפסח ) א(
  ).ה"ס(קיית כלים חדשים מכרי ) ב(
  ).יב- ו"ס(הכשר כלי חרס ) ג(
  ).ג"סי( האור ל ידיהכשר כלים שאסרו ע) ד(
  ).כג- ד"סי(הכשר סכיים ) ה(
  ).ד"סכ(הכשר חצובה ) ו(
  ).לד- ה"סכ(הכשר כלי ראשון ושי ועירוי ) ז(
  ).ה"סל(הכשר סלי מליחה ) ח(
  ).ז- ו"סל(הכשר מחבת ) ט(
  ).מ- ח"סל( הכשר כלי עם טלאי )י(
  ).ב- א"סמ(הכשר כיסוי כלים ) יא(
  ).ו- ג"סמ(חרוסת ומדוכה , הכשר בית שאור) יב(
  ).ג- ז"סמ(הכשר כלי לישה וקמח ) יג(
  ).ד"ס(הכשר מורג חרוץ ) יד(
  ).ז- ה"ס(הכשר הרחת לאפיית המצות ) טו(
  ).ט- ח"ס(הכשר השלחות ) טז(
  ).סד- ס"ס(וש הכשר כלים שאסרו בכב) יז(
  ).ח- ה"סס(החת מאכלים בתור חמץ ) חי(
  ).עא- ט"סס(הכשר כלים המצופים ) יט(
  ).ב"סע(הכשר כלים שתשמישן צון ) כ(
  ).ה- ג"סע(הכשר כלי זכוכית ) כא(
  ).ו"סע(הכשר שפוד צליית בשר ) כב(
  ).ח- ז"סע(הכשר הברז ) כג(

*  
בין [עם איזה הגהות על הגליון , "תא' ע סי"ע רביו "שוקיצור פסקי דיים מ"בא , טו' ת תורת שלום סי"בשו

 ].חצאי רבוע
, גם כן אפשר בהאי תקתא, אם איו רוצה להגעילן או ללבם, והוא הדין בשאר כלים שאים של חרס (ק ד" סי"ח 2

 ).אחר פסחלשפשפן ולקיימן עד 
א , ף שם ח"רי). אבל משהי להו לאחר זמו, וושמואל אמר לא ישבר... אמר רב קדירות בפסח ישברו (א , פסחים ל 3

משפשפן היטב ... קדירות של חרס ששתמש בהם חמץ כל השה (א "ע ס"טור ושו). והלכתא כותיה דשמואל(
  ".ומותר לשהותן לאחר הפסח, בעין שלא יהא חמץ יכר בהם
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  .8 בענין שלא יהא חמץ ניכר בהן,7 ולהדיחן מעט,6 קודם שעה ששית בערב פסח,היטיב

___________________ 
 לעילכמבואר ,  יראה ובל ימצאבבל בליעת טעם זה מכל מקום אין עוברים על, ואף שבדופי הכלים בלוע טעם חמץ

לפיכך מותר ,  שהרי איו מצוי לך,שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא): "ג"תמז ס' סי(
  ".להשהותן עד לאחר הפסח

 משפשפן ומדיחן ,כלים שתבשל בהן חמץ בפסח): "שם(כדלעיל , וכן הוא גם בכלים שתבשל בהן חמץ בתוך הפסח
  ".מותר להשהותן עד לאחר הפסח ...  יהא חמץ ראה בהן בעין שלא,היטב

  ).ד; סעיפים ב(כדלקמן , ובאופים מסויימים מותר אפילו להשתמש בהם בפסח
" כללו גם כן במכירה זו ... חמץ בעיןכלים מחומצים שיש עליהם : "בסדר מכירת חמץ של רביו הזקןלכן תבאר ו

, אים מכרים, שרק בלוע בהם טעם חמץ, כ הכלים הקיים" משא).55ערה ה, "סדר מכירת חמץ"בלקמן ותבאר (
  .כמבואר כאן, ויכולים להשאר בביתו

אין מיחים אותם שם כדי למכרם , ומה שרגילים להיח את כל כלי החמץ בארוות הסגורים המכרים לכרי
  . הייו בארון המושכר לכרי לימי הפסח, )כדלקמן בסמוך (ועאלא כדי שיהיו סגורים במקום הצ, לכרי

הייו על גבי מפה עבה של ייר כסף , ולכן הוג שכמעט בכל בית בישראל אוכלים בפסח על שלחן שהוא חמץ מדיא
והערה  (כדלקמן סעיף ח, כי הכשרתו היא קשה מאד, ואין מכשירים את השלחן לפסח, או פלסטיק שעל השלחן

478.(  
 .ומשתמשים בהם בפסח, שאין מוכרים אותם לכרי, שבכל בית שארים שלחות מחומצים, יוצא אם כן

  ).בעין שלא יהא חמץ יכר בהם, משפשפן היטב(ע שם " טור ושו4
 ,ישפשפם היטב במיםשידיחם ו): "ב"סע(כדלקמן , ואין צריכים הגעלה, וכן הדין בכלים שהשתמשו בהם רק בצון

  ". ואחר כך חוזר ושוטפן במים בלי שפשוף,כדי להסיר ולמרק האיסור הדבוק בהם בעין
 ).משפשפן ומדיחן היטב(ג "תמז ס' כדלעיל סי, וכן הדין בשתמש בכלי אלו בחמץ בפסח

שיש  ... להדיחן בשבת אחר גמר האכילה להסיר את החמץ הדבוק בהן(בסעיף ח , לעין ערב פסח שחל בשבת 5
  ).בהדחה זו צורך מצוה להעביר החמץ מהכלי כדי לבערו

כיון , אז ראה לי שיוכל להדיחם, ואם אי איפשר לקחם בטוב באצבע): "י קצג"סוס(י ווייל "ת מהר"ומקורו בשו
  ".דצורך מצוה הוא

  ".יש להדיחו מעט להעביר החמץ, אי אפשר לקחו... ואם ): "ג"תמד ס' סי(א "וכן הוא ברמ
 .אלא גם ידיחם, שלכתחלה אין להסתפק בשפשוף, ומשם למדים לכאן

איו מחוייב לבערו בסוף שעה ): "א"תמה ס' סי(כדלעיל ,  מעיקר הדין יכול לשפשפן גם בתחלת שעה ששית6
אלא מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו , כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית, חמישית

  )".ד"כמו שתבאר בסימן תל, להוג לבערו בסוף חמישיתומכל מקום טוב (
יחזור ויבטל פעם שית כל ...  את החמץ וכון הדבר שבשעה שהוא מבער מן בית): "ב- א"תלד סי' סי(והייו כדלעיל 

, צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית... וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור ... חמץ שיש ברשותו 
  ".ואילך אין בידו לבטלו' ת שעה ושמתחל

 .הטעם שאין להשתמש בהן מתחלת שעה חמישית, )20סעיף ב והערה (וראה עוד לקמן 
כ אם רוצה להשתמש "משא, והייו כדי להשהותם עד אחר הפסח". מעטלהדיחו ): "ג"תמד ס' סי(א "כלשון הרמ 7

  ".היטבלהדיח את הכלי "שצריך , )14סעיף ב והערה (לקמן תבאר , בהם צון בדרך עראי
שיזהר להדיחם ): "סעיף מט(לקמן ו". היטבומדיחן : ")בתבשל בהן חמץ בפסח, ג"תמז ס' סי(לעיל וראה 

די להסיר שידחם וישפשפם היטב במים כ): "ב"סע(וכן לקמן ". ולשפשפם במים יפה יפה קודם שישתמש בהם
 ".ולמרק האיסור הדבוק בהם בעין

, איו מחוייב לבערו, פחות מכזית, שגם אף אם ראה בהן חמץ בעין,  מעיקר הדין איו צריך לשפשף ולהדיח8
הוא בטל לגבי העריבה אם ...  אין צריך לבערו אלא די לו בביטול ...הבצק שבעריבה ): "ט- ח"תמב סכ' סי(כדלעיל 

 די לו ...צק הדבוק לכותל הבית או לקרקעיתו או לקורותיו אם אין ממו כזית במקום אחד ב... הוא מודבק בה 
  ".בביטול מן התורה

  .סגי בביטול ואין צריך לבערו, הייו שאם הוא פחות מכזית ודבוק לכלי או לכותל
וכן הוא לעיל ". בהן בעין שלא יהא חמץ יכר , ולהדיחן מעט... היטיב ...צריך לשפשפן "מכל מקום תבאר כאן ש

  ".משפשפן ומדיחן היטב שלא יהא חמץ ראה בהן בעין): "ג"תמז ס' סי(שם 
וכל זה מעיקר הדין אבל ישראל קדושים הם ווהגין ): "ל"תמב ס' סי(מהטעם שתבאר לעיל , והוא רק לחומרא

  ". והוא דבוק בבית או בכלי, אפילו משהו,להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ המצא
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 .9 כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח,ויצניעם במקום צנוע שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח
 מכל . ואין חוששין לשכחה,לועים משאר איסורין מותר להשהותן עמו בביתפ שכל הכלים הב"ואע

  .10 יש לחוש בו יותר לשכחה, כיון שהוא רגיל בו כל השנה,מקום חמץ

  :11וטוב לסגרם בחדר מיוחד ולהצניע המפתח שלא ילך לשם כל ימי הפסח

 בין לח ,12ר צונן ומכל מקום דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהצניען ולהשתמש בהן דבב

___________________ 
בעין שאין צריך לבערו מעיקר , וטוב להדיחם אפילו אין בהם אלא מעט חמץ): "ח"תמד ס' סי(וכן תפרש לעיל 

  ).הדין
כללו גם כן  ... חמץ בעיןכלים מחומצים שיש עליהם : "בסדר מכירת חמץ של רביו הזקןלקמן לכן תבאר ו

מכל מקום מחמירים בזה ומוכרים את ,  לכליוהייו שגם אם החמץ בעין הוא פחות מכזית ודבוק. "במכירה זו
 .הכלי

ש כלל יד "ת הרא"שו. )שלא יטעו להשתמש בהו בפסח, צריך לשומרן במקום שאין הרגל מצויה (ו' ב סי"ש פ" רא9
וטוב , ודילמא אתי לאשתמושי בגוייהו, דחמץ לא בדילי אישי מייה, וצריך ליתם במקום שאין הרגל דורס (א"ס

כדי שלא יבא , ומציען בפסח במקום צוע שאיו רגיל לילך שם ( שםע"טור ושו. )ולהציע המפתח, לסוגרם בחדר
  .)ולהציע המפתח, וטוב לסוגרם בחדר. להשתמש בהם בפסח

*  
אמר רב ): "א, ו(בפסחים , עיקר הלכה זו של הצעה במקום צוע אמרה לעין חמצו של כרי המופקד אצל ישראל

צריך ): "ה"תמ ס' סי(וכן פסק לעיל ". של כרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכריהודה אמר רב חמצו 
  ".כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו, טפחים' שיעשה לפיו מחיצה גבוה י

  ".חשלא ישכח וישתמש בהן בפס", שיש להציעם במקום צוע, ומזה למדים גם לעין כלי חמץ בפסח
תבשיל שתבשל קודם הפסח בקדירה שבישל ): "ח"תמב ס' סי(תבאר לעיל , ואף לעין תבשיל שתבשל בכלי חמץ

 ויזהר להציעו בחדר שאיו רגיל לילך לשם כמו שיתבאר ,להשהותו עד לאחר הפסחמותר  ...בה החמץ בו ביום 
  ".א"ת' בסי

כל מקום שאמרו ): "יב' סי(ת תורת שלום "כמבואר בשו, כן הוא בכל דבר שאסרו לאכלו בפסח והתירו להשהותוו
  ".הוא שישהה אותו מוצע בחדר שאיו רגיל לילך לשם, מותר להשהותו

וטעם החילוק יתבאר לקמן . שהרי כאן אין צריך מחיצה גבוהה עשרה טפחים, אך מכל מקום אין דים שוה ממש
 ).31והערה , סעיף ד(

ומשמעות כל  (ק יא" סמנחת יעקב כלל יז). דחמץ כיון דלא בדילי מייה כולי שתא גזרין טפי(ק ו "י ס" ח10
קדרה של חרס ... דכלים של בשר וחלב מותר לשום בתוכן פירות או צון ... דמותר לקיימו בביתו ... הפוסקים 

  .)בהם כולי שתא אתי למטעישאי התם כיון דרגיל , דחמץ בפסח יש לסגרן בחדר ולהציע המפתח
תמז ' סי(אשר גם בזה תבאר לעיל , שהתירו למכור בפסח לכרי, וכן הדין לעין מאכל שיש בו טעם משהו חמץ

רק שיזהר ...  יש מתירין למכור לכרי כל התערובת ,אם אין ממשות החמץ כלום בתערובת אפילו משהו): "א"ס
פ שכל " ואע. שמא ישכח ויאכלו... שאסור להשהותו בפסח ,חמץלמכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו ה

 ואין חוששין שמא ישכח ויאכלו כמו ,מאכלות אסורות מותר להשהותן זמן מועט כמו חודש או שי חדשים
 ולפיכך החמירו בו , יש לחוש יותר לשכחה, כיון שהוא רגיל בו כל השה, מכל מקום חמץ,ז"' ד סי"שתבאר ביו
 ". ולכך אין ללמוד ממו לשאר איסורי תורה,רבה וגדרו כמה גדרים כדי להתרחק ממוחומרות ה

 .ע שם"טור ושו. ש שם"ת הרא" שו11
וכל שכן ,  על ידי הדחה ושפשוף היטב,אבל מותר להשתמש בו צון אפילו לכתחלה(ה " סקכא' ד סי"א ביו"רמ 12

דשם תבאר דדרך עראי מותר אם ', עיין ביורה דעה כוו (ק ג"ז כאן ס"ט. )ודוקא בדרך עראי, בכלי שצריך הגעלה
כל זה העליתי בספרי מחת יעקב . אבל דרך עראי מותר להשתמש בו על ידי הדחה (ק יא"י ס"ח. )הדיחו תחלה

  .)ק ו"כלל יא ס
*  

ל כוותיה "ולא קיי, י מטעם רוצה בקיומו"אסר הח, כ באיסור חמץ בפסח"משא. ושם מיירי באיסורי אכילה
  ).ג- ב"ת סי' סי. ק ג"וקוטרס אחרון ס, ג"תמז ס' סי. ק ב"תמו קוטרס אחרון ס' עיל סיכדל(

 דרך עראי , או שאר דבר צון אפילו לח, כגון ליתן בתוכה מצה אפויה צות,אבל בצון מותר(ג " סמוכן הוא לקמן
 ).ומקרה
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 שלא יהיה שום משהו חמץ , רק שיזהר להדיח את הכלי היטיב קודם שמשתמש בו.13ובין יבש
  .)15ז"תמ' ולענין דיעבד עיין סי (14דבוק בו בעין

ואפילו היא קדרה של חרס שנתבשל בה חמץ כל השנה די לה בהדחה להשתמש בה צונן בפסח 
 כמו ,ל בפסח בכלי חרס ישנים אפילו בצונןאבל המנהג הוא שלא להשתמש כל (16מעיקר הדין

__________________ 
משמע  (ש אך מותר"ה ומ"י שם ד"רוש הבלפי, )מותר לתת לתוכה פירות או צון (ג"צד ס' ד סי"ע יו" טור ושו13

י משמע אפילו דבר לח כל שהוא צון מותר "כתב הב (ק יב"ך שם ס"ש. )דאפילו דבר לח כל שהוא צון מותר
מותר לאכול , דאפילו אם שתמש בכלי דבר איסור בחמין: "ושם). הארכתי בזה] ג[ק "א ס"צ' ועיין לעיל סי. ל"עכ

  .ב"צא ס' ר הזקן לסי"סקי אדמו וראה פ".בו אחר כך צון לח
בצון (ג "וכן לקמן סמ ). אפילו לצורך אכילה ושתיה,דרך עראי במקרה על ידי צון מותר(ג "ת סי' וכן לעיל סי

שהצון אפילו הוא לח איו מפליט מה שבלוע בתוך הכלי אלא אם כן שוהה בתוכו מעת  ...  אפילו לח ...מותר
  ).לעת

*  
... איו אוסר בצון ): "ל- ט"תסז סכ' סי(כדלקמן , פחות מעת לעתאפילו , ש בחמץ בצוןואף שאו מחמירין כבו

והעיקר כסברא ... ויש חולקין על זה ואומרים שהצון מפליט ומבליע משהו ... שלא שהתה בתוכם מעת לעת 
  ". הדחק אלא אם כן יש שם הפסד מרובה או שעת, ומכל מקום במקום שהגו להחמיר אין לשות,הראשוה

כשהוא שרוי בתוכו בתוך (א "תמז סל' כדלעיל סי, הבלוע מחמץאלא אף בשרה בכלי , ולא רק כששרה עם האיסור
  ). משעה ששרה בכלי של חמץ עד שעה שמוציאו מתוכו בפסח... אף על פי שלא עבר עדיין מעת לעת ,הפסח

, או שהוא רק בדרך שטיפה והעברה, וטב הרבהאלא היח בו דבר לח שאין בו ר, שלא שרה בו, אפשר דמיירי הכא
 החמירו אלא  ולא,כיון שאין בו במקום החטה אלא קצת לחלוחית(ט "כדלקמן סמ, שבזה לא אסר לדברי הכל

שאף ... יש להתיר הבשר ... הדיחו בהן בשר (ח "וס, ) והחמץ הוא שרה בתוך הרוטב,שיש שם רוטב הרבהכ
 , או ששרה ההיתר בתוך איסור צון,ו אלא כששרה האיסור בתוך היתר צוןלא החמיר, המחמירין בפסח בצון

 לא אסר , אבל כאן שהאיסור עבר על ההיתר דרך העברה בעלמא,או ששרה האיסור וההיתר בתוך רוטב צון
 ).כלל בצון לדברי הכל

בלא הדחה כלל לא הכלי ,  לחמותר לאכול בו אחר כך צון): "לעין שאר איסורים, ק ג"ס( צא' ד סי"ך ביו"ש 14
  ."שמקחה היטב בתחלה... אלא שמקח הכלי , ולא המאכל

, פ תוך שלשים יום לפי הפסח"עכ, הצריך רביו הדחת הכלי היטב קודם שמשתמש בו) לעין פסח(ואילו כאן 
ומץ המוצע יש זהרין כל שלשים יום לפי הפסח שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וח): "א"תמז ס' סי(כדלעיל 

  ". הכלי חמץ הוא מורק ושוטף שאין בו שום ליכלוך חמץם כןלפסח אלא א
או , צריך ליזהר למלאות עם כלים השייכים לפסח שאין בהם חמץ): "יום קודם הפסח' ל' הל(ל "ומקורו במהרי

הכלי היה ואם ): "ק כט"תמז ס' סי(א "והובא גם במ". שלא יהא דבק בהן שום חמץ, בכלי ישן מורק ושוטף
  ".מורק ושוטף שרי

*  
  .יש ליזהר ולהדיחו קודם שמשתמש בו, שאף אם רוצה להשתמש בו בדבר יבש, עוד תפרש כאן

אם ... בשר חי שמצא עליו חטה בקועה ): "ט"תסז סמ' סי(כלדקמן , ואף שדבר יבש שגע בחמץ אין צריך הדחה
ד "ח יו"ומקורו בב".  אפילו הדחה אין צריך,חטההחטה היא מוגבת וגם הבשר הוא מוגב במקום שגעה בו ה

ח דדוקא כשהאחד מהן לח אבל "וכתב הב): "ק א"שם ס(ך "ובש". אבל שיהם יבשים לא בעי הדחה): "י צא"רס(
  .א"צא ס' ר הזקן הזקן לסי" וראה פסקי אדמו".אם שיהם יבשים אפילו הדחה אין צריך

לפי גירסת , ב"שם ס(א "כמבואר ברמ, אין צריך הדחה קודם, וגם כשרוצה להשתמש בדבר יבש בכלי שמלחו בו
): ק ק"סט ס' סי(וכן פסק בשארית יהודה ". בלא הדחה... אבל דבר יבש ממש מותר להיח בו ): "ק ג"ז שם ס"הט

  ".דבר יבש לגמרי שאין דבק בו כל כך... מותר ליתן בכלי צון בלא הדחה אפילו לכתחלה "
אלא אם כן הדיח , ואפילו בדבר יבש, אפילו דרך עראי, להשתמש בפסח בכלי חמץחלה לכתמכל מקום לא התירו 

 .הכלי היטב
 אבל מעיקר הדין ,ואם לא זהרו ושאבו ממו בכלי חמץ שאיו מורק ושוטף זהרין שלא לשתותו בפסח ( סעיף א15

 .) שהרי סתם כלים הן קיים ואין בהם ליכלוך בעין,אין כאן חשש איסור
והאידא ... להיח בהם מצה אפויה מותר ...כל הכלים אפילו של חרס ששתמש בהן חמץ ): "ב"סכ( ע"ושוטור  16

  . )"כלי חרס ישים(הגו עלמא דלא לאשתמושי בפיסחא במאי דפחרא עתיקי 
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  .)17שיתבאר

  . בפסח18ואם הוא סכין צריך לנעצו עשר פעמים בקרקע קשה קודם שמשתמש בו צונן

 עד שיכשירם , אפילו בצונן, ואילך20בערב פסח'  משעה ה,19אבל אסור להשתמש בהן בקביעות

___________________ 
אבל בחדתי , והאידא הוג עלמא דלא לאשתמושי בפסחא במאי דפחרה עתיקי (א, ב ט"פפסחים ף "ריוהוא מ
  .ט' ב סי"ש פ"רא).  דמישפיר

*  
ש "ומ): "ק ג"צא ס' ד סי"יו(ך "ומקורו מהש. אפילו בכלי חרס, יוצא מכאן שבשאר איסורים מותר להשתמש בצון

א "דגם הרשב, דסבירא להו דכלי חרס שאי... ט דדבר לח אסור להשתמש בהן אפשר "התוספות והמרדכי פא
דאפילו בכלי , מחבר אזלי לטעמייהו דסבירא להו באורח חיים שםוהטור וה. ש"וכמבואר שם עיי, מודה בכלי חרס

  ".חרס מותר להשתמש בהן צון
 .ב"צא ס' ד סי"יו ר הזקן"אדמופסקי  ).ק ק"סט ס' ד סי"יו(וראה שארית יהודה 

  .ב"וסע, )"וש ( סעיף מג17
, להשתמש בהם בדרך עראיאבל אפשר . ואפילו בדרך עראי, והייו שלא להשתמש בהם לאכילה ושתיה אפילו בצון

 אם איו ,לצורך אכילה ושתיה על ידי צון מותר אפילו(ג "ת סי' כדלעיל סי, אפילו בחמין, לצורך רחיצה וכביסה
  ). אפילו הוא כלי חרס, או אפילו על ידי חמין לצורך רחיצה וכביסה,כלי חרס

 רב הוא בריה דרב יהושע ובקרקע שאיה אמר, אמר רב עוקבא בר חמא וועצה עשרה פעמים בקרקע(ב , ז עו"ע 18
י שם "וברש). אמר רב הוא בריה דרב יהושע לאכול בה צון... אמר רב כהא ובסכין יפה שאין בה גומות . עבודה

  ).אבל דבר רותח אסור לחתוך בה עד שיגעילה ברותחין ובכלי ראשון(
אם אין , אם בא להשתמש בצון, קח מהעובד כוכביםהי, בין גדול בין קטן, סכין ישן(ז "קכא ס' ד סי"יוע "טושו

ד "יו(א " וברמ.)ואפילו לחתוך בו דבר חריף כמו צון סגי בהכי... ועצה עשרה פעמים בקרקע קשה , בה גומות
  ".ולהשתמש בו בקביעות לא גרע משאר כלי שוהגין להגעיל אפילו בצון): "שם

, "דרך עראי ומקרה"אפילו , ו שרוצה להשתמש בו בדבר רותחא, והייו שאם רוצה להשתמש בו בקביעות בצון
): ד"סי(לכן תבאר לקמן , )כב- סעיפים יד(כדלקמן , וכיון שיש כמה קשיים בהגעלת סכין. צריך להגעילו קודם

  ".מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו שיקה לו סכיים חדשים לפסח"
כל ): "ט- ח"תמז ס' סי(כדלעיל , ילוק בין דבר חריף לאיו חריףיש בזה ח, ואם השתמש בו בצון בלא עיצה בקרקע

 על ידי שידיחו יפה במקום , מותר לאכלו בפסח, אפילו הוא בן יומו,דבר שאיו חריף שחתך בסכין של חמץ
 )ין שם הטעםי ע, וצריך לגרור מקום החתך,ו דבקשואים אין הדחה מועלת כלום"ועיין ביורה דעה סימן צ(החתך 

 , ואפילו חתך קודם הפסח, והוא קי ומקוח יפה, אפילו איו בן יומו,כל דבר חריף שחתך בסכין של חמץ ...
 ."וש". אסור לאכלו בפסח

". א"קכ' ד סי"ועיין ביו, כל כלי הצריך לבון או הגעלה אסור להשתמש בו אפילו צון בלא הכשר (א" סוף סא"רמ 19
 יש מחמירים ,אבל אם רוצה להשתמש בו בקבע... בדרך עראי ... צון מותר להשתמש בו ): "ה"ס(ותפרש שם 

  ."והכי והגין, גזרה שמא ישתמש בו חמין, ואומרים דאפילו להשתמש בו צון צריך הגעלה או ליבון
וכן ". דשם תבאר דדרך עראי מותר אם הדיחו תחלה', ד כו"ועיין ביו): "ק ג"ס(ז "פירש כן הט, א"וגם כאן ברמ

ואם כן , שמא אתי להשתמש בו חמין, והייו דרך קביעות, אסור להשתמש בו אפילו צון): "ק יא"ס(י "חהוא ב
 ".אבל דרך עראי מותר להשתמש בו על ידי הדחה, אפלו הדיחו תחלה אסור

ודרך קביעות אפילו בערב  (י שם"ח. )ומשמע דדין זה מיירי אפילו קודם פסח ומשש שעות ואילך (א" עולת שבת ס20
  . ורביו הוסיף ופירש דהייו מתחלת שעה חמישית.)פסח אחר זמן איסורו אסור להשתמש בו

שאיסורו מדברי סופרים הוא מתחלת שעה , שמדובר באיסור שהיית חמץ בביתו, )6סעיף א והערה (והה לעיל 
שאיסורו מדברי סופרים , באיסור אכילהכ כאן שמדובר "משא". קודם שעה ששית"הצריך לשפשף , ששית

 שעות קודם חצות היום דהייו חמישית וששית' אסרוהו חכמים ב: "א"תמג ס' כדלעיל סי(מתחלת שעה חמישית 
  . לכן אסר להשתמש בו מתחלת שעה חמישית של ערב פסח").ואילך'  אסור לאכלו משעה ה...

חמץ שתערב בתוך ): "א"תמז ס' סי(כדלעיל ,  מליל טוהן רק, ואף שכל החומרות של תערובת חמץ בפסח במשהו
  ...".כיון שהחמירה בו תורה, ו עד מוציא יום טוב האחרון של פסח"דהייו מליל ט, הפסח

אלא גם בשאר , הוא לא רק באיסור חמץ בפסח, שלא להשתמש בקביעות בצון, כיון שאיסור דידן, מכל מקום
דהייו , מתחלת זמן איסור אכילתו, לכן איסורו הוא גם בערב פסח, )קכא' ד סי"כמובא לעיל מיו(האיסורים 

 .מתחלת שעה חמישית
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  :וישתמש בהן בחמין גזירה שמא ישכח ,לפסח על ידי הגעלה או ליבון על דרך שיתבאר

 אם הוא חול , אם שכח בערב פסח ולא שפשף את הכלים מחמץ הדבוק בהן ונזכר בתוך הפסחג
) ש" ע21ו"אבל בשבת ויום טוב אסור ליגע בהחמץ אפילו כדי לבערו כמו שנתבאר בסימן תמ(המועד 

שפשפו  ואין חוששין שמא ישכח ויאכל מהחמץ בשעה שנוגע בו כשמ.22צריך לשפשפן מיד שנזכר
  .23ה"תל' מטעם שנתבאר בסי

 שהוא , להעביר מהן החמץ הדבוק בהן,24ואם עבר הפסח ולא שפשפן צריך לשפשפן לאחר הפסח
  :אסור בהנאה מפני שעבר עליו הפסח

 , במקום שאין יד אדם מגעת לשם, בגובה הכותל25 יש נוהגין לסדר כלי בדיל של חמץ בתוך הביתד
  .26 ואין למחות בידם,והם סדורין שם כל ימי הפסח לנוי

 ואסרו ,פ שכל דבר שגזרו עליו חכמים מחמת חשש שמא ישכח וישתמש בו לא חלקו בגזירתם"ואע
 מכל מקום כיון .29ז"ש'  וסי28ה" כמו שנתבאר בסימן רע,27אפילו הגביה אותו דבר עשר קומות

__________________ 
דכיון  ...  לא יבערה בו ביום, אפילו יש בה כזית, או בשבתיום טובואם מצא חתיכת חמץ בביתו ב ( סעיף ה21

  .) שהרי איו ראוי לכלוםיום טובשהחמץ אסור בהאה בפסח הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו ב
*  

ח "תמד ס' כדלעיל סי, מותר לקחו ולהדיחו קודם זמן איסורו, כ בערב פסח שחל בשבת"משא. והייו בתוך הפסח
וטוב להדיחם אפילו אין  . כיון שיש בהדחה זו צורך מצוה להעביר החמץ מהכלי כדי לבערו,מותר להדיחם בשבת(

אבל אם אפשר לו לקחם . ב"שתבאר בסימן תמ כמו , בעין שאין צריך לבערו מעיקר הדין,בהם אלא מעט חמץ
 ). אסור להדיחם בשבת,היטיב

כמבואר , כדין לא ביער קודם פסח, או לאחר פסח, משפשפן תוך הפסח, ואם לא שפשפן קודם פסח (ק ד" סי"ח 22
  .)ה"לעיל סימן תל

 .מראי מקומות וציויםראה ו). 8כדלעיל הערה (גם זהו רק לחומרא ,  בפחות מכזיתאפילויירי כיון דהכא מו
בשעה שהוא מחפש אחריו אף אם ימצאו לא ישכח ויאכלו שהרי כל עצמו איו מחזר אחריו אלא כדי  ( סעיף ב23

  .)לבערו מן העולם ואיך ישכח איסורו ויאכלו
 החול אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן ליגע בו בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות( ג"סי תמד 'סיוכן הוא לעיל 

 ,מותר ליגע בחמץ של ישראל בשעה שמתעסק לבערו מן העולם בערב פסח או בחול המועד(ז "תמו ס' סי .)העולם
 .) כיון שכל עצמו איו מתעסק בו אלא כדי לבערו מן העולם היאך ישכח ויאכלה,ואין לחוש שמא ישכח ויאכלה

 ואם לא יבדוק ויחפש ...בר כל הרגל ולא בדק חייב לבדוק לאחר הרגל לאור הר ע (ד"וכדלעיל שם ס. י שם" ח24
 .) יש לחוש שמא ימצאו מאליו וישכח ויאכלו,אחריו כדי לבערו

 להרבות טוב פסח בליל מקום מכל ,לחורבן זכר אים בכלים למעט טוב השה שבכל פ"אע (ו"תעב ס' לקמן סיכד 25
 .)לחירות זכר לוי השולחן על יפה יסדרם ,לסעודה צריך שאין ליםהכ אפילו ,כחו כפי אים בכלים

ח מה שהחמיר וקורא תגר על אותן המעמידין כלי בדיל של חמץ למעלה מקום שאין יד אדם "עיין בב (ק ז" סי"ח 26
 ו השגה גדולה"ר וואלף ר"ח הגאון מוהר"א שכתבתי בשם מו"ק י"ז ס"ועיין בספרי מחת יעקב כלל י. מגעת שם

 ).31הערה ( ויועתק לקמן .)והכי הוג, וכן הסכמת האחרוים, כדי לקיים המהג, ח בזה"על הב
ואומרים שאין לחוש , וחדשים מקרוב באו להשים כלי בדיל של חמץ בבית החורף לוי (ש וטוב"ה ומ"א ד" סח"ב 27

וצריך ) ו' ב סי"פ(ש "דמאחר שכתב הרא, ר טעות גמור הואואי אומ... שמא ישתמש בהם כיון שהם בגובה 
והדין תבאר ממה שאמרו . אם כן אין חילוק, לשמרן במקום שאין הרגל מצויה שלא יטעו להשתמש בו בפסח

... אלמא דצריך להציעו בחדר מיוחד , חמצו של גוי עושה לו מחיצה גבוהה עשרה) ו א(בפרק קמא דפסחים 
דאין ) יב ב(בפרק קמא דשבת ] ה[וראיה ברורה ממה שאמר רב,  הרבה לא פלוג רבןואפילו שמוהו בגובה

 .)וכן קיבלתי מרבותי, שלא חילקו חכמים, משתמשין לאור הר ואפילו גובה עשר קומות שאיו יכול ליגע אליו
שלא , סור בכל עיןואפילו הוא גבוה עשר קומות שאיו יכול ליגע אליו כלל ואפילו הוא סגור בעששית א ( סעיף ב28

 .)שהר שאסרו להשתמש לאורו תשמיש שצריך עיון אסרוהו בכל עין, חלקו חכמים בדבר
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א חכמי  אל,שאיסור זה שאסור להשהות כלי חמץ בתוך הבית בפסח לא גזרו עליו חכמי הגמרא
 ובפרט שעל פי הרוב אין הכלים . לפיכך אין להחמיר בו כל כך,30הדורות האחרונים הוא שהחמירו כן

  .31בני יומן מבליעת החמץ בשעה שמסדרין אותם בערב פסח בגובה הכותל

  :32 ומכל מקום המחמיר להצניען במקום צנוע תבוא עליו ברכה,זהו טעם המנהג

  קניית כלים חדשים מנכרי 

 לוקחין ממנו כל כלי ,33 בין של חרס בין של מתכות בין של זכוכית,המוכר כלים חדשים בשוק נכרי ה
 שכל כלי העשוי למכור אין , ואין חוששין שמא נשתמש בו הנכרי פעם אחת,שהוא נראה חדש
  .34משתמשין בו כלל

 שלא  לא יקח אלא כלי חדש שמכיר בו היטיב,אבל אם נכנס לבית הנכרי ליקח ממנו כלים חדשים
 אין , אף שהוא נראה חדש, אבל אם יש להסתפק שמא נשתמש בו פעם אחת,נשתמש בו עדיין

 או שהוא לוקח כלי אחד מתוך , אלא אם כן הנכרי מסיח לפי תומו שלא נשתמש בו עדיין.35ללקחו

___________________ 
מפי , אסור, שאיו יכול להגיע שם למחוק, ואפילו אם חקיקה הבולטת הוא גבוה הרבה בראש הכותל ( סעיף כב29

 .)ה"ער' ש בסי"שלא חלקו חכמים בגזרתם בין גבוה למוך כמ
, ו(למד מההלכה שבפסחים , ש להציע את כלי החמץ במקום צוע"שמה שהצריך הרא, )9הערה (דלעיל  והייו כ30

 ".אמר רב יהודה אמר רב חמצו של כרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר): "א
 אותן הוהגין להשים ... ח"בה שפסק המ (וואלף שפיראבימין ר "בשם חותו מוה, ק יא" סמנחת יעקב כלל יז 31

 והדין תבאר ממה שאמרו .ן רשות בפי עצמוי דצריכ,ועים הםטה כדי שלא להשתמש חמץ בגוב דבדילכלי 
פלוג  שמהו בגובה לא לו ואפיחדדר מיואלמא דצריך להציע בח, יצה גבוה י׳ח חמצו של עכו״ם עושה לו מבפסחים

הרי שלא , ות בפ״ק דשבת דאין משתמשין לאור הר אפילו גבוה י׳ קומ וראייה ברורה ממה שאמר רבא.בןר
דהתם יש לחוש  ,מצו של עכו״םדהיאך מדמה דין הכלים לח, דעתו כלל ולא ירדתי לסוף .כמים עכ״לחילקו ח

, כ הכא דליכא חשש רק שיפגע בטעם הכלים"משא ,מירסור חה ויעשה איטת שמא יבשוכן ב, שיפגע באיסור עצמו
 ח וה,קצת הרחקהלכן די ב,  עירויל ידידל דתשמישן אים רק עט בכלי ב ובפר.לא חששו כולי האי, א לפגםוגם הו

  .)לישראל מהגן ודוק
ומכל שכן באותן שרוב ... ואף אם ישתמש בהם רבו המתירין , ואפשר דהגו כן משום דאין בי יומן(ק ב "א ס"מ

  ).ין לחושדא, כגון קקים, תשמישן בכלי שי או בצון
וההו ראיות דאייתי , ואין לדמות הגזירות זו לזו, ולי ראה דאין לגזור גזירות מדעתיו (ש ומציען"ה ומ"דח "פר

אבל , וכן גזרין שמא יטה דהוי מבעיר, דשאי התם דגזרין לדילמא אתי למיכל מייה דאיכא איסור כרת, אין
אין למחות ביד ... פגם מותר אף בפסח לדעת רוב הפוסקים וותן טעם ל, מסתמא לא הוו בי יומן... הכא 

   ).הוהגים היתר בכיוצא בזה
 מכל ,אף על פי שחמץ בפסח אוסר במשהו שאין טעם החמץ רגש בתערובתו(ח "תמז סי' והייו כמבואר לעיל סי

  ...ותן טעם לפגם.  ..ויש חולקין על זה ואומרים. .. מקום אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל
 ). וכן והגין במדיות אלו.אוסר הכל באכילה ובהאה

, אין למחות ביד הוהגים היתר בכיוצא בזה (ש ומציען"ה ומ" דח"פר. )והמחמיר תבוא עליו ברכה (ק ב" סא"מ 32
 .)ראה לי, ח"ומכל מקום טוב לחוש לסברת הב

אלא אפילו , כדלקמן בסוף הסעיף, כס לבית הכרי ליקח ממושיש להתיר אפילו כש, לא רק כלי זכוכית,  כלומר33
 .שאר כלים יש להתיר בלוקח בשוק

אין צריך לספק בהן לשמא , אפילו בכלי חרס, כלים חדשים שקוין מהשוק ( כלל ח דין מואיסור והיתר 34
ק "קכא ס' סיד " יוך"שוב. ק ב" סי"חבהובא . )דאין דרך כלל להשתמש בכלים חדשים העומדים לימכר, שתמשו

  .ק ב" סדרכי משה שםוב. טו
צריכין מספק להגעילן , ואיו מכיר בהן ודאי שהם חדשים, ם בביתו"אבל כלי מתכות שקים מן העכו ( שםי"ח 35

 ).כפי תשמישן, או ללבם
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 לפי שיש לחוש שמא עשאו הנכרי ,ש"ייב ע" כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קכ,36הרבה כלים
  .כבר נשתמש בו פעם אחת ואחר כך נמלך למכרו לישראל הבא אליולצורך עצמו ו

 ואינו לוקח , אפילו אין הנכרי מסיח לפי תומו, יש להתיר לקנות הצלולים37ומכל מקום בכלי זכוכית
  :38 דכיון שהם צלולים בודאי לא נשתמש בהם עדיין,כלי מתוך הכלים

  הכשר כלי חרס 

 בענין שכיוצא בו בשאר כלים צריכין ,39ד סולדת בו כל כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שהיו
 שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי , אבל כלי חרס אין לו תקנה על ידי הגעלה,40הגעלה

__________________ 
סתפק ו, מי שכס לבית גוי ויש שם כלים קרובים לחדשים (תצז' א סי" חא"הרשבת " שובשם, דרכי משה שם 36

וראה , שורת הדין ראה שכל שהוא אומר שהוא חדש לפי תומו. אם אמן, והגוי מסיח לפי תומו, אם הם חדשים
ר "ומורי הר. לפי שאף אם שתמש בהן מכל מקום סתם כליהם של גוים אין בי יומן, שמותר, כמו שהוא אומר

קדרה מתוך קדרות וסכין מתוך , חריםל היה זהר שלא ליקח אלא במקום שיש שם כלים מיוחדים א"יוה ז
  .)סכיים
ויראה , כלי סעודה שביד העובד כוכבים ומסיח לפי תומו ואומר שחדשים הם): "א"קכב סי' ד סי"יו(ע "והה בשו

  ".שורת הדין"שכן , א"והייו כפי שהובא מהרשב". מותר לקותם ממו, שהוא כמו שהוא אומר
ואין ליקח כלים מן העובד כוכבים רק כשמוכר הרבה , רים שאיו אמןויש מחמירים ואומ): "שם(א "אבל ברמ

אבל במקום הדחק כגון שתארח בבית עובד כוכבים ואין לו . וכן והגים לכתחלה. כלים וקוה כלי בין הכלים
 שלא לסמוך על מסיח, א בשם רביו יוה"והייו שמחמיר כדעת הרשב". וכן עיקר, כלים והגים כסברא הראשוה

  .לפי תומו
דכיון דסתם כלים של עובד כוכבים אין בי , ראה דהייו טעמא): "ק י"שם ס(ך "כדעת הש, ורביו פסק להיתר

תקיג ' סי(כדלקמן ו". ועובד כוכבים מסיח לפי תומו אמר באיסור דרבן, אם כן ליכא אלא איסור דרבן, יומן
  .צו' וראה קובץ דברי תורה יג ע. "סיח לפי תומובכל איסורי דברי סופרים סומכים על כרי מו) "ו"סט

לא יקח כלי שעומדת בפי עצמו ): "טו' סי(ת תורת שלום "כתב בשו, "כלי אחד מתוך הרבה כלים"ועל מה שהתיר ב
אלא במקום שיש שם : "ש שם"והייו מ)". ד"א ביו"קכ' וכן ראה בדרכי משה סי. ואפשר כמו כן כלי יחידית(

 ".קדרה מתוך קדרות וסכין מתוך סכיים, יםכלים מיוחדים אחר
 אין צריכים שום הכשר לפסח אלא ...כל כלי זכוכית אפילו שתמש בהן חמץ בחמין כל השה  (ג" ראה לקמן סע37

ויש אומרים שאפילו הגעלה איה מועלת  . לפי שהם חלקים וקשים ואין בולעים כלום,די להם בשטיפה כדיה
 ).לכלי זכוכית

כשקוין צלוחית בפסח לכוסות מאד יזהרו שלא לקות כי אם הירוקים (מאכלות אסורות בפסח ' הלל " מהרי38
ל לקות "י סג"שפעם אחת הלך עם מהר, ן"ז שט"וכן העיד מהר. שברור שלא שימשו בו דבר, וצלולים במאד

).  שלא שתמש בועד שמצא אחד שברור לו מרוב צלוליתו, ל על החוי"י סג"וראה שמאד הטריח מהר, צלוחית
  .ק סו"י ס"חהובא ב

): ק ב"קכא ס' סי(ד "מ יו"ש בד"והייו מ". ע"בדרכי משה שם בשם הכלבו וצ' ועי): "טו' סי(ת תורת שלום "ובשו
כי קערות של חרס שקערורות ירקרקות , ל"ד ז"שמעתי בשם הראב, )סח ב(כתב הכל בו הלכות איסור מאכלות "

מפי שאין , וכן כל דבר לח אפילו בצון, אסור להשתמש בהן בחמין לעולם, או אדמדמות שמביאין מעבר לים
כדרך שאו עושין , כי הוא שמע מאדם גדול שמהגם שכל מי שעושה סעודה שוכר מן האומין הקערות, חדשות

 ".ואין הדבר יכר, ואחר כן מחזיר אותן להן, זכוכיתבכלי 
 לקמן יתבאר,  או על ידי עירוי מכלי שי,כלי שיואם אסרו על ידי . וןהייו כשבלע בו האיסור על ידי כלי ראש 39

  .ד- ב"סל
). פרהייט° 113(סלציוס ° 45א שהוא לערך "וי, )פרהייט° 104(סלציוס ° 40א שהוא לערך "י, ובשיעור יד סולדת בו

 ).והערה יב, ו"א ס"פ" (הגעלת כלים"ראה 
ולא אמרו שכלי חרס ): "סעיף סא(יתבאר לקמן , אם אסרו על ידי כבושו, הייו כשבלע בו האיסור על ידי חמין 40

 אבל ... דומה לרותח... או על ידי חריפות , איו יוצא מידי דופיו לעולם אלא כשבלע בו האיסור על ידי חמין
לו הוא כלי אפי ו, הוא פלט גם כן בצון על ידי מילוי ועירוי,כשבלע בהן האיסור בצון על ידי כבישה מעת לעת

 ".חרס
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 אלא לעולם פולט הוא מעט , אפילו יגעילנו כמה פעמים,לעולם)  הנבלע בו42פירוש גיעול (41דופיו
 וכשיבשלו בו היתר אפילו ,43 אינו נפלט ממנו לגמרי ועיקר גיעול הבלוע בתוכו,מעט בכל הגעלה

  .אחר כמה הגעלות יפלוט מעט מהבלוע שבתוכו לתוך התבשיל

 . וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר44 שאמרה תורה, גבי כלים הבלועים מנותר,והיכן העידה תורה כך
  :45למדנו מכאן שאין הגעלה מועלת לכלי חרס

 דהיינו שיסיקנו כל כך עד ,47 חרס הכשר על ידי ליבון באור שיש לכלי,46 ומכל מקום קבלו חכמיםז
  :49 שאז נשרף ונכלה כל האיסור הבלוע בתוכו,48שיהיו ניצוצות ניתזים ממנה

__________________ 
לשל חרס לא  (ב"ע סכ"טור ושו. )והתורה העידה על כלי חרס שאיו יוצא מידי דופיו לעולם (ב"גמרא דף ל ע 41

 .)שאין הגעלה מועלת לו להשתמש בו בחמין, אלא אם כן הוא של חרס (ג" סמוכן הוא לקמן. )מהי הגעלה
ץ "מאמר חמץ להרשב). מר מידי הדופי והריעותא שלוכלו, שאיו יוצא מידי דפיו לעולם(המכתם פסחים שם  42

 ).ל היה גורס כלי חרס איו יוצא מידי דופיו לשון דופי"אבא מארי החכם ז(
ולא אמר כל ... ופולט תמיד בכל הגעלותיו ... אין יוצא מידי דופיו לעולם ): "ה שלבה"א ד, חולין ח(' תוס ראה 43

ולא ): "ד"ה סל"פ(ז "ש ע"רא". לא איו יוצא מידי דופיו לעולםא, מה שעתיד לפלוט פולט בהגעלה ראשוה
  ".ופולט תמיד מעט מעט, אלא איו יוצא מידי דופיו, אמרין דכל מה דעתיד לפלוט דפולט בהגעלה ראשוה

, " וציויםראי מקומותמ"ביאר ב, " גיעול הבלוע בתוכו איו פלט ממו לגמריועיקר"ומה שהוסיף רביו תיבת 
אותו מועט טעם ... צלה עליהם בשר לבדו שהוא היתר ): "ג בהגהה"סי(כדי שלא יועיל בו האמר לקמן שהוא 

לפיכך די להם בהגעלה , דהייו שם בשר בחלב, קלוש הוא מאד ואיו כדאי שיחול עליו שם חדש... בשר הבלוע 
 .ולכן חל עליו שם איסור,  הטעםעיקרשאר בו , בכלי חרסכ כאן " משא."כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר

 .כא,  וצו 44
למדך הכתוב כאן שאיו יוצא מידי דפיו , אבל כלי חרס, לפלוט את בליעתו, ומורק ושוטף( שם י בחומש" רש45

 אבל בכלי חרס , תעבירו באש ומורק ושוטף,שהרי בכלי עץ ומתכות כתב לך ישטף ( שםי פסחים"רש וב)לעולם
 .)ישבר

 א, ובזבחים צו, )הא הוסק התור מיהא שרי (גמרא שם). בשל חרס... ד שיסיק את התור ע(ב , ברייתא פסחים ל 46
  .)הדריהו לכבשוות(

, צריך להכשירו על ידי ליבון באור, כשרוצה לאפות בו מצה, תור שאפו בו חמץ): "א"תסא ס' סי(וכן פסק לקמן 
  ".כדין כלי חרס שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון

י על "והוא גם פירוש הראשון ברש). ב, יחזקאל ה(באּור תבעיר , )יא, ' ישעי(כמו באּור אשכם . להב אשב, ר באּו47
 . בהמשך הסימן,לקמן" אּור"וכן כל פעם שתוזכר תיבת ". כבשן האש "–) כח, ח יא(הפסוק באּור כשדים 

): סעיף יג(וכן הוא לקמן ". זין ממהוהליבון צריך שיהו יצוצות מת): "לעין ליבון סכין(ז " ירושלמי סוף ע48
  ".דהייו שילבו באור יפה יפה עד שיהיו יצוצות מתזין ממו"

עד שיהיו : "א" שם סוכן הוא לקמן". ושיהו צוצות יתזין ממו: ")תורלעין ליבון (א " סתסא' ע סי"טור ושו
  ."שבפחות מכן איו קרא ליבון גמור, יצוצות יתזין ממה

 מי עד שתשיר מר רביועד כמה מלבן א): "א, ז עו"ע(ן מתכת שוה שיעור זה לשיעור האמור בגמרא ובליבו
  .ושם יתבאר". או עד שתשיר קליפתו העליוה): "סעיף יג(וכן הוא לקמן . "קליפתן

  :ובכללות תבארו כאן חמשה סוגי ליבון, ולפעמים סגי אף בליבון קל, אמם לפעמים לא סגי בליבון זה
  ".שתשיר קליפתו העליוה: "ששוה לשיעור". שיהיו יצוצות מתזין ממו: "המבואר כאן" ליבון גמור) "א(
  ).ט"לקמן ס" (מחזירו לתוך כבשן מלא אש שמצרפין בו כלי חרס חדשים) "ב(
 פי וצריך ליזהר שילכו הגחלים על): "א"תסא ס' סי(כדלקמן ,  בהכשרת תור–" שילכו הגחלים על פי כולו) "ג(

שמפזרים אותם על גבי התור קודם (שכמו שבכל השה כשאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים ... כולו 
  ".כך הוא פולטו על ידי גחלים) האפייה

  ".עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו): "סעיף י(שתבאר לקמן , ליבון קל) ד(
להשהות הגחלים כל כך על החלודה ): "סעיף טז(שתבאר לקמן , דקים או טלאיליבון קל במקום חלודה או ס) ה(

  ".עד שיהיה קש או חוט שרף מצד השי
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 וגם דרך היסקו כל השנה הוא ,)פירוש בתוך חלל הכלי (50 במה דברים אמורים כשמסיקו מבפניםח
  . וכיוצא בו52 כגון תנור של חרס,51מבפנים

 דהיינו כלי , ומחבת וטפקא של חרס53 כגון קדרה,דרך היסקו כל השנה הוא מבחוץאבל כלי חרס ש
 ל ידי אף אם הוא רוצה להכשירו ע,54חרס שמסיקין אותו תחתיו מלמטה ואופין על גביו מלמעלה

 גזירה שמא יחוס עליו שלא , אין זה מועיל כלום,56 כגון שימלאנו גחלים בוערות,55היסק מבפנים
  .57 ולא ימלאנו גחלים בוערות ויסיקנו מבחוץ, כיון שאין זה דרכו בכל השנה,יתבקע מחמת הגחלים

 וצריך , שהרי האיסור נשתמש ונבלע בפנימית הכלי, מן התורה58והיסק חיצון אינו מועיל כלום
 וכשמסיקו מבחוץ אין ,61 כמו שיתבאר60 דכבולעו כך פולטו59להפליטו גם כן דרך פנימית הכלי

___________________ 
 .ויתבאר כל אחד מהם במקומו

דהתם להפליט מה , איו הכשר כהגעלה בכלי מתכות (ה עוד כתב וכלי חרס"ד) ב, לז( בדק הבית בית ד שער ד 49
ולפיכך , שהוא מכלה איסור שבתוכו, אלא כלוי הוא,  מפליט כל איסור שבואבל ליבון בשום מקום איו, שבלע

). ומה ששאר בו עתה לא יפלט ממו לעולם, דכח האש שורף כל דבר(איסור והיתר כלל ח אות יט  .)הוא הכשר
). תוכואלא כלוי הוא שמכלה איסור שב, ליבון בשום מקום איו מפליט כל איסור שבו(ק יז "קכא ס' ד סי"ך יו"ש
  ).אלא שהוא מכלה האיסור שבתוכו, לפי שהכשר הליבון איו עושה הפלטה במה שבלוע(ק ז "ז שם ס"ט

 ח"וסס, )שהאש שורף את כל הבלוע(ח "וסל ,)שאז בודאי שרף כל האיסור הבלוע בתוכו (ג"סיוכן הוא לקמן 
  ).ישאז האיסור שרף וכלה לגמר (ט"תב סי' סי. )ושרף כל החמץ הבלוע בו(

  ".פירור משהו בתוך קביו... אלא אם כן ליבו באור ): "ד"ס(כלקמן , ומועיל גם לפירור משהו שבתוך קביו
פ שלא " אע,בודאי שרף כל החמץ הבלוע בתוכו): "69והערה (י "כדלקמן ס, וכן אמרין אף במקום דסגי בליבון קל

 תלבן כל כך עד שיהיוויתזים ממ שרף כל החמץ הבלוע בתוכו"שגם זהו מטעם , " וליבון קל ...יצוצות ."
  ."וש

 ).62והערה (וראה לקמן סעיף הבא 
 . )ל כהאי תירוצא"ואן קיי (ק ד"א ס"מ. )זה הסיקן מבפים וזה הסיקן מבחוץ (ב,  לגמרא שם 50
, וכלי שדרכו להסיקו מבפים, במה דברים אומרים כשהסיקו מבפים (א,  ד לז תורת הבית הקצר בית ד שער51

 ).כתור וכיוצא בו
 .ז"תצד סט' וסי, א"תסא ס'  דיי הכשרת התור יתבארו לקמן סי52
). ואם כלי שאין דרכו להסיקו מבפים כקדירות(תורת הבית שם  ).הסיקן מבחוץ... בקדירה של חרס ( גמרא שם 53

 ).היסק שיסיקם באש איו מועיל להם... קדרות של חרס (א "ע ס"טור ושו
, ועל גבה אין שם גחלים כלל, והיא יסקת מלמטה, טפקא שהיא של חרס(רעג ' תשובת הגאוים שערי תשובה סי 54

כדרבה בר , אסור לאפות בה מצה בפסח, ואופים בה חמץ, והפת אופין מלמעלה, ואין שלהבת עולה על גבה
  ).אי בוכיא היסקו מבחוץ הוא ואסוראהילאי דאמר ה

וטפקא של חרס שהסיקה מלמטה ועל גבה אין גחלים ולא שלהבת ... כתב רב טרואי  (תסא' סירטור הובא ב
  ).ואופין בה כל השה אסור לאפות בה בפסח

 ).אלא דומיא דקדרות, של חרס לא מהי ביה היסק' שאם הי(י שם "וכפירוש הב
דחיישין (א "ע ס" טור ושו.)חייס עליה משום דפקעה, י מי ליעבד ליה הסקה מבפיםוכי תימא הכ ( גמרא שם55

 ).ולא עביד להו הסקה מעליא, דילמא חייס עלייהו שמא פקע
 .)ואפילו אם ימלאום גחלים(א "ע ס"טור ושו). אפילו מליהו גומרי אסירי(ז ' ב סי"ש פ"רא 56
א "ח ס" הובא בפר). מורה היתירא וסמיך אהיסק בחוץ,סק פיםואי שרית ליה על ידי הי (ה חייס" שם די"רש 57
 .ש ולא עביד"ה ומ"ד

 ).ק ד"ק ב וס"ז ס"ראה משב( משמע אפילו בדיעבד 58
יכול למלאותו ): "סעיף י(כדלקמן , וכן הוא גם לעין ליבון כלי מתכות.  כך תבארה הלכה זו לעין ליבון כלי חרס59

  .בחוץ איו מועיל לטעם החמץ שבלע בו מבפיםהייו שהליבון מ". מבפיםגחלים 
 עד שאם ,בתוכווישהה אותם ): "שם(כדלקמן , גם בזה איו מועיל הליבון מבחוץ, ואפילו במקום דסגי בליבון קל

 וליבון קל הזה , שהרי כלי מתכות הן כשרין על ידי הגעלה... יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו
  .ולא מבחוץ,  הייו שגם ליבון זה צריך להיות דוקא מתוכו".הגעלהאיו גרוע מ
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  :62 הכלי על ידי היסק חיצון זההאיסור נפלט דרך פנימית

 ששלהבת , כגון שמכניסו ריקן לתוך התנור מלא אש, ואפילו אם רוצה להסיקו מבפנים ומבחוץט
 גזירה שמא יחוס עליו שלא , אין זה מועיל כלום,עולה מכל צדדי הכלי ומלבנו יפה מבפנים ומבחוץ
  .64וצות ניתזים ממנו עד שיהיו ניצ63יתבקע ויוציאנו מן התנור טרם שיתלבן יפה יפה

 הרי זה מותר להשתמש בו ,אבל אם מחזירו לתוך כבשן מלא אש שמצרפין בו כלי חרס חדשים

___________________ 
יש מחלוקת אם הליבון קל מכשיר , אלא שהיחו עליו טלאי, ואם ההיסק הוא מאותו צד שבאה בליעת האיסור

אין לו תקה אלא שילבן ... בצד הפימי של הכלי ... כלי שיש בו טלאי ): "סעיף לח(כדלקמן , הכלי מעבר לטלאי
... ויש אומרים  ...  שהאש שורף את כל הבלוע אף שמעבר לטלאי שבתוך הכלי,ליבון גמור כדיוקום הטלאי מ

  ).דהייו ליבון קל כמבואר שם" (צריך להיח גחלים על הטלאי כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו
ו חמץ כל השה ואחר כך כלי מתכת ישן שתבשל ב): "עסעיף (כדלקמן , ולפעמים מועיל גם הליבון קל שמבחוץ

לפי שהליבון שמלבים אותו בשעת ציפוי , יש להתיר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח בלא הגעלה, חיפהו בבדיל
 עד שהבדיל יתך בתוכו מבפים מבחוץפולט האיסור ממו כמו שאם היה מגעילו שהרי האש מחממו כל כך 

  ".עבריו מבית ומחוץ בכל שטח הכלישי וליבון כזה איו גרוע מהגעלה כיון שהיד סולדת בו מ
כדלקמן , כמו ליבון קל, והייו כיון שעצם התכת ויציקת הבדיל מבפים מועלת למשהו חמץ הדבוק עליה מבפים

  ".שעל ידי חום הבדיל שרף כל ממשות האיסור שתחתיו אם ישו שם): "סעיף לט(
' סי(כדלקמן , יל לטעם הבלע בדופי הכלי מבפיםשאף הליבון קל שמחוץ בלבדו מוע, אמם מצאו במקום אחד

דכיון ... [ ברזל שאפו בו מאכל של גביה כדי לאפות בו מאכל בשר י כליום טובמותר ללבן ב): "א"תקט סי
ובלבד שמיד שיעבירו מן , שאיו יכר שמתקן כלי אלא הוא מחממו כדי לאפות בו, ]שהתירא בלע סגי בליבון קל

ומכל מקום סגי , וראה מלשוו דמיירי שמסיקו מבחוץ כדי לאפות בפים הכלי".  של בשרהאש יתן בו המאכל
  .בזה להכשירו

שיעורי הלכה למעשה ). 70' גליון תתקטו ע(הערות ובאורים ). ה הערה ד"פ" (הגעלת כלים"וראה מה שדו בזה ב
  ).רצז' א ע"ח(

*  
האיסור בלע בצד  (במוסגר, ח"כדלקמן סל,  האיסורשצריך להכשירו מאותו צד שבלע בו, וכן הוא גם בהגעלה

  .) וצריך להפליט האיסור גם כן מצד הפימי, ששם הוא דרך תשמישו,הכלי מצד הפימי שלו
וכן ,  כגון כלי ששואבין בו רותחין מכלי ראשון,כלי ששתמש חמץ גם בצד החיצון שלו(ב "תב ס' וכן הוא לקמן סי

 ). אין כשרין על ידי הגעלת הרותחין שמתוכן,ן שלהקערה שמכסין האלפס בצד החיצו
 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב, פסחים ל 60
וצריך להפליט , ששם הוא דרך תשמישו, והאיסור בלע בצד הכלי מצד הפימי שלו, שכבולעו כך פולטו(לח  סעיף 61

 , זה שהוא בתוך חלל התוראין החמץ פלט משם על ידי היסק(וסעיף סה ). האיסור גם כן מצד הפימי של הכלי
  ). וכבולעו כך פולטו,שהרי אין החמץ בלע שם דרך חלל התור אלא דרך גביו

 ). לעין הגעלה(ב "תב ס' סיו, )כבולעו כך פולטו(ג "וסי, )שהיסק מבחוץ איו מועיל(יא וראה גם לקמן סעיף 
  .)דאין החמץ שבו פלט בכך (ב" סע"ושו ,)דכיון שאין ותין האש בפים איו מפליט החמץ הבלוע בו( טור 62
כי אם שהטעם הבלוע , שבליבון אין צורך להפליט את הטעם הבלוע בדופן, י שתבאר לעיל סעיף הקודם"אעפו

מכל מקום על ידי ההיסק החיצון איו שורף ואיו "). ר הזקן"לחן ערוך אדמוהערות לש"ראה (בדופן שרף וכלה 
  .מפליט את הטעם הבלוע בדופן

וכמשמעות , אשר הטעם פלט מהדופן ואז הוא שרף, שמבאר דעת רביו, לד ואילך' וראה קובץ דברי תורה יב ע
  ."ואין לחוש בו שמא יחזור ויבלע בכלי, שאז האיסור שרף וכלה לגמרי): "ט"תב סי' סי(לשוו לקמן 

 ".האיסור ממושהליבון שמלבים אותו בשעת ציפוי מפליט ): "סעיף ע(ז הוא לקמן "ועד
כיון דהכיסו להיסק גדול ... ויראה לי דדוקא החזרת כבשוות שמצרפין בהן כלי חרס חדשים  (ז' ב סי" פש"רא 63

דאיכא למיחש דחייס עלייהו ויוציאן מן התור , אבל לתורין שלו לא. כזה ודאי לא חייס עלייהו דילמא פקעי
דכיון , ם החזירם לכבשן שמצרפין בו כלי חרס חדשים מותרומיהו א (א" סע"טור ושו. )קודם שתלבו היטב

דאיכא למיחש  (ק ב"ז ס"ט. )אבל לתורים שלו לא, שמכיסן להיסק גדול כזה ודאי לא חייס עליהו דילמא פקעי
 .)דילמא חייס עליה ומוציאן מן התור קודם שיתלבו

 ."ז וש" כדלעיל ס64
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  : דכיון שמכניסן להיסק גדול כזה בודאי אינו חושש עליהם אם יתבקעו,65בפסח

 66 הרי הוא יכול למלאותו גחלים, אבל בכלי מתכות שאינו נפקע מחמת חום האש, וכל זה בכלי חרסי
  .67פניםמב

 מחמת שנתלבן 68וישהה אותם בתוכו עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו

__________________ 
שאילתות ). ויתלבו, הדריהו לכבושות שהיוצר צורפן בהם(י שם "שופר). הדירהו לכבשוות(א , זבחים צו 65

דליכא למימר לא שלט , קדירות דאישתמשו בהו גוים ואהדרין לכבשן בהדי כלים חדשים ( קלזאמטות שאילת
, וראיתי ראשוים שאמרו שאיו מועיל לקדירה אם ילבה בכבשן (80' עתסד ' ה סי" ראבי).שפיר דמי, בהו ורא

ולא אמרו חכמים כן אלא היכא , ]ם[ושגגה היא ביד. וכן כתב זקיי כן. ייס דילמא פקעה ולא מלבן שפירדח
אבל כשמחזירו לכבשן מתלבן מפים , ו לפקיעה]ש[אי מי על ידי מילוי גומרי ח, שמתלבן מבחוץ ולא מבפים

 .ע שם"שוטור ו. ש שם"ראהובא ב. )ולא פקעה, כי השלהבת באה לו בכל צדדיו, ומבחוץ
שכיון , זה דבר פשוט (ה וכן קדרות" די" ב).וכן קדרות של מתכת אם רוצה להסיקן ולמלאותן גחלים שרי(טור  66

אם רוצה להסיקה ולמלאותה , וכן קדירה של מתכת (ב"לבוש ס. )דשל מתכת היא ליכא למיחש עלה דילמא פקעה
  .)ופשוט הוא, ל מתכתוכתב הטור דהוא הדין קדירות ש (ב"עולת שבת ס. )גחלים שרי

מחבת שמטגין בה עיסת חמץ (ו "כמו במחבת דלקמן סל, אשר גם במקום שצריך ליבון גמור, וראה מתוכן הדברים
 אין זה קרא טיגון אלא , אף על פי שמשח את המחבת בשמן או בשומן תחת העיסה כדי שלא תשרף...כל השה 

אף (גם בזה סגי במילוי גחלים מבפים , ) באגות שאופין בהן עוגות וכן הדין, וצריכה ליבון גמור כדיו...אפייה 
  .ואיו חושש עליהם שמא יפקעו מחמת החום, )שדרכו להסיקו מבחוץ

ולכן כותב , "צריכין הגעלה... ששתמש בו חמץ בחמין שהיד סולדת בו "בכלי ) ו ואילך"כדלעיל ס(אמם כאן מיירי 
  .ליהם שמא יפקעו מחמת החוםואיו חושש ע, שבזה סגי בליבון קל

 ).ע מהרב"ה וראיתי בשו"ד(י ח "ד סוס"ת יו"שו, )לרבי צדוק מלובלין(וראה תפארת צבי 
 וצריך , שהרי האיסור שתמש ובלע בפימית הכלי,והיסק חיצון איו מועיל כלום מן התורה): "ח"ס(כדלעיל  67

הה כן היא ,  דהתם מיירי בליבון גמור בכלי חרסואף". להפליטו גם כן דרך פימית הכלי דכבולעו כך פולטו
 ).59ותבאר לעיל הערה (וגם בליבון קל ובהגעלה , ההלכה גם בכלי מתכות

ובין אם אסר , )שבזה מיירי כאן(בין אם אסר על ידי בישול , הלכה זו היא בכל מקום דסגי בהגעלה בכלי מתכות 68
אשר בכל אלו סגי אף , )דסגי בהגעלה, ג ובהגהה שם"שתבאר לקמן סי(אלא שבלע בהם דבר היתר , על ידי צלי
  :חלק מהמקורות דלקמן מיירי באופן הראשון וחלקם מיירי באופן השי. שאיו גרוע מהגעלה, בליבון קל

והא ...  די להם בהגעלה ןם כדכיון דהתירא בלע א... עד שתהא יד סולדת בו משי עבריה (ז רמז תתס " סוף עמרדכי
  .ה והליבון" די"בהובא ב). לא גרע אותו ליבון מהגעלה

בשם , ה"ס וסוף ד"ח ס"פרו, )דכלים שדים בהגעלה סגי בליבון קל כזה שאיו יכול ליגע בו בצד השי (ק כז"א ס"מ
, שרו על ידי האשעליהם עוד דכיון שהכשירן בהגעלה למה לא יוכ] ם"הרא[שטען  (מג' א סי"ם ח"תשובות הרא

שאם עבר , י"בשם ר] ה[וכן כתב בעל התרומ. שהעופרת יותך בפים בתוך הכלי, כשהאש חם כל כך מחוץ לכלי
 מרואו (י"רבשם  ,קסא'  סיהתרומה' סבשם , )חומם לצד חוץ עד שאיו יכול להגיע בהן ידו חשיב כמו הגעלה

 אז חשיב ,ע בחוץ בדופי החבית וידו סולדת לו ליגע בחוץ שאיו יכול ליג, דאם עשה כל כך אש בפיהםומורי רבי
  .)כהגעלה ומותר

 ,אם האש גדול כל כך וחזק מבפים שידו סולדת מבחוץ... משה מקוצי ' וכתב הרב ר (ה קיסא"ב ד, ז לג" ע' תוס
 ,לדת בחוץאם האש גדול כל כך וחזק בפים שידו סו (א, ת קמח ה" ל]ג"[סמבוהוא , )מותר וחשוב כמו הגעלה
  ).מותר וחשוב כמו הגעלה

דאם עושה אש מבפים ויתחמם החבית מבחוץ , וכן כתוב בתוספות, ובעל התרומות כתב (ז" כלל יט סש"ראת ה"שו
  .)עד שאיו יכול ליגע בו

 שהיד סולדת ל כך עד שעבר חומם לצד חוץ כל כך כ...בל אם הסיקן מבפים א (ד" סיקלה' ד סי"ע ביו"טור ושו
  .)בו

  .ע"סו) במוסגר(ח "סלו, )וגם שם צוייו המקורות שלפיו(ז " וסלז"גם לקמן סטוכן הוא 
  ."ז וש"כדלקמן סט, אלא שבמקום חלודה או סדקים והגים להחמיר עד שיהיה קש או חוט שרף

 ).26והערה (ג "תב ס' וראה לקמן סי
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פ שלא נתלבן כל כך עד שיהיו " אע,69 שאז בודאי נשרף כל החמץ הבלוע בתוכו,הכלי מן הגחלים
  וליבון קל הזה אינו גרוע, הן נכשרין על ידי הגעלה70 שהרי כלי מתכות,ניצוצות ניתזים ממנו

  :מהגעלה

 אם הסיקו ,)72והוא כלי העשוי מלבנים ועפר ומסיקין אותו מבחוץ ואופין ומטגנין בתוכו (71 בוכיאיא
  .73 כמו שנתבאר,מבחוץ אינו נכשר לפסח על ידי היסק זה

 ועל דרך שיתבאר בסימן , כדינו75 או שהסיקו מבפנים עד שנתלבן,74אבל אם מלאוהו גחלים מבפנים
 ואין לחוש שמא לא ילבנו יפה יפה מחמת שיחוס עליו שלא ,בפסח מותר להשתמש בו ,76א"תס

  :77 דכיון שהוא עשוי מלבנים ועפר אין לחוש בו שמא יתבקע,יתבקע

  .79 ולהשתמש בהן בפסח78 מותר ללבנם באור, לפיכך לבנים שנשתמש בהן חמץ כל השנהיב

 לא נשתמש בהן חמץ  אם, אבל לבנים שנתייבשו בחמה,במה דברים אמורים בלבנים שנצרפו בכבשן
__________________ 

69 ו שגם בליבון קל אמרישרף כל החמץ הבלוע בתוכו"ן שהיי" ,יחין : ")א שעא"ח(א "ת הרשב"שוכמבואר בשמ
): סעיף לח(וכן הוא לקמן ". כדי שישרף גוף האיסור אם ישו, אם הוא כלי של מתכת, גומרי על מקום הסדקין

  ."כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו אם ישו"
 ).49והערה ז "לעיל ס(אמרין כן לעין ליבון גמור וכד

אין , )ה"כדלקמן סכ(שאף שמועלת בהם הגעלה , )כמו שולחות אבן ושיש שבמטבח(כ כלי אבן ושיש " משא70
שהרי החום לא , ואם כן לא יועיל בהם ליבון קל, )166והערה , ב"כדלקמן סכ(אומרים בהם חם מקצתו חם כולו 

 .רצו' א ע"שיעורי הלכה למעשה ח. ז"תצד סט' סיבהערות ל ויתבאר לקמן .יע כל כך לצד החיצון של הכלייג
הסיקו מבחוץ ואסור לאפות בו ... כוביא  (ב"ע ס"טור ושו. )האי בוכיא הסיקו מבחוץ הוא ואסור (ב,  גמרא ל71

 .)דאין חמץ שבו פלט בכך, בפסח
י כלי "וכוביא פירש רש (י"טור בשם רש). ואופין ומטגין בו ככר, טיילישכלי שהוא מרעפים שקורין (י שם "רש 72

כוביא שהוא כלי שעושים מלבים ועפר ואופים  (ע שם"שו. )שעושין מלבים ועפר כמו כירה ואופין ומטגין בו
 ).פירוש כי הוא של אבן(ד , ב לט"וראה גם רביו ירוחם תיב ה ח). ומטגים בו

 .ק ב"תסא ס' א סי" גם מ וראה.סעיף חסוף  73
 .)ואם מלאו גחלים מבפים שרי (ע שם"טור ושו. )ואי מלייה גומרי שפיר דמי ( גמרא שם74
  ). אם הסיק אותו מבפים עד שתלבן מותר (א,  בתורת הבית הקצר בית ד שער ד לזא"רשב 75

): ה וכוביא"ד(י " הבמכל מקום פירש, "הסיקו מבפים וכלי שדרכו להסיקו מפים"א מיירי ב"ואף שהרשב
דכיון דעשוי מלבים ועפר הוא ליכא למיחש ביה , א דבמלייא גומרי שפיר דמי"אפשר דמודה הרשב... דכוביא "

  .שבכוביא מותר גם אם הסיק מבפים עד שתלבן, ואם כן מובן". דלמא פקע
דהכא לא שייך , ה שמלאה גחליםואז לא גרע מקדיר, פ צריך שיסיקו יפה עד שיתלבן"ועכ): "ק ד"ס(א "וכן הוא במ
 ".חייס עליה

צריך ליזהר שילכו "אזי גם בהכשרתו , "כל השה כשאפה חמץ בתוכו בולע ממש על ידי גחלים"אם ש( סעיף א 76
 ).לכן סגי בהיסק מבפים בלי גחלים, כ כאן שאסר רק על ידי חום ההיסק שמבחוץ"משא". הגחלים על פי כולו
 .ז"סטתצד ' וכן הוא לקמן סי

דלא חיישין בזה  (ק ד"ז ס"ט. )דכיון דעשוי מלבים ועפר הוא ליכא למיחש ביה דילמא פקע (ה וכוביא"י ד" ב77
  .)כיון שהוא עשוי מלבים ועפר, דלמא חייס דלא פקע

בוביא שאופין בה חמץ כל השה אסור לאפות ): "י תסא"י רס"הובא בב(ד , ב לט"גם רביו ירוחם תיב ה חוראה 
פירוש כי הוא של אבן ולא , ואם מלאו גחלים והסיקו מבפים מותר, מצה בפסח משום שמסיקין אותה מבחוץבה 

 ".חס עליו שמא ישבר כמו בקדרות
 ).47הערה (כדלעיל ,  בלהב אש78
אלא שהוא עב , ככלי חרסדהא מעשיו ממש , לבים השרופים בכבשן יש להם כל דין כלי חרס (ק ד" סוף סא"מ 79

  .)ואם שפך דבר רותח עליו אין לו תקה אלא בליבון, ביותר
 .כדלעיל סעיף הקודם, שכאן אין לחוש בו שמא יתבקע, אלא שבזה אין דיו ככלי חרס
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 , אין צריכים ליבון,81 אלא שנשפך עליהם תבשיל רותח של חמץ,80 כמו צלייה ואפייה,על ידי האור
  : ומותר לאפות ולצלות עליהם בפסח,83 כמו שיתבאר,82ודי להם בהגעלה כשאר כלי אדמה

  י האור "הכשר כלים שנאסרו ע

 אפילו של מיני מתכות שנשתמש 84לים וכן שאר כל הכ, אבל אם נשתמש בהן חמץ על ידי האוריג
 כגון השפודים והאסכלאות שצלו עליהם ,86 בלבד שלא על ידי משקה85ונבלע בהן חמץ על ידי האור

__________________ 
 . שדיו יתבאר לקמן סעיף הבא80
 .ועד כאן,  שבזה מיירי מלעיל תחלת סעיף ו81
 ).ש לה דין כלי אדמהאבל לבה שתייבשה בחמה י(א שם " מ82
צריך ) ... פירוש כלי חרס שלא צרפו בכבשן אלא תייבשו בחמה(וכלי אדמה ... אחד כלי מתכת (לקמן סעיף כה  83

 ."וש). להכשירן על ידי הגעלה
כדלעיל (שבשתיהן צריכים ליבון גמור ,  הייו שבכלי חרס אין הפרש בין אם בלע על ידי בישול או על ידי האור84

אלא אם כן בלע בהן על ידי האור , )י"כדלעיל ס(אים צריכים ליבון גמור , כ שאר הכלים"משא, )יב- ז"ס
 ).כדלקמן(

כדרך (י "ופרש). וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים... כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר (כג , מטות לא 85
, כגון השפוד והאסכלה,  שתשמישו על ידי צליומה, מה תשמישו על ידי חמין יגעילו בחמין, תשמישו הגעלתו

, להגעיל יגעיל, את שדרכו להטביל יטביל, הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים(ב , ז עה"משה ע). ילבו באור
תו רבן הלוקח כלי תשמיש מן העובדי (ברייתא שם ). השפוד והאסכלא מלבן באור. ללבן באור ילבן באור

מגעילן ומטבילן והן , כגון היורות הקומקמוסון ומחמי חמין, מש בהן על ידי חמיןדברים ששת... כוכבים 
  ).מלבן ומטבילן והן טהורין, כגון השפודין והאסכלאות, דברים ששתמש בהן על ידי האור. טהורין

*  
תירא בלע הכא הי... השפוד והאסכלא מגעילן בחמין ) א, זבחים צז(והתן גבי קדשים ): "א, עו(והה בגמרא שם 

  ".התם איסורא בלע, )י"רש, הלכך סגי ליה בהגעלה, גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתירא בלע(
לפי ): "שם(י "ופירש רש". ואם בכלי חשת בושלה ומרק ושוטף במים): "כא, צו ו(והייו שלעין ותר אמר בתורה 

, למדו מכאן שהגעלה מועלת לכלי מתכות". לפלוט את בליעתו, ומורק ושוטף, שהבליעה שבלעת בו עשה ותר
  .להתירן מותר הבלוע בהן

השפוד והאסכלא מגעילן "מכל מקום גם , )ב, משה זבחים צ" (צלויין שלוקין ומבושלין"ואף שהקדשים אכלין 
  ".הכא התירא בלע): "א, ז עו"ע(ואת הטעם לזה מבארת הגמרא ). א, משה שם צז" (בחמין
כל דבר אשר יבוא באש תעבירו ): "כג, מטות לא(אמר בתורה , שבלעו בהם גיעולי כרים, כ גבי כלי מדין"משא

, כגון השפודין והאסכלאות, דברים ששתמש בהן על ידי האור): "ב, ז עה"ע(ומפרשת הברייתא , "באש וטהר
  ".התם איסורא בלע): א, ז עו"ע(ואת הטעם לזה מבארת הגמרא , "מלבן

*  
  .צריך להיות סגי בהגעלה' הי, שהוא שעת היתר, שבלע קודם הפסח, ץולפי זה גם כאן בחמ
כיון שהביאה : ")ה דברים ששתמש"שם ד(ן "הרופירש ). ב, ח(ב "פסחים פהלכה זו בף "ריומכל מקום הביא ה

ואף על גב . ראה שדעתו שדברים ששתמש בהן חמץ על ידי האור צריכין לבון, ל בהלכות חמץ ומצה"ף ז"הרי
כבר כתבתי למעלה דאיכא למימר דחמץ . דכל היכא דהיתרא בלע בהגעלה סגי ליה) א, עו(א "קא בסוף עדאסי

  ".איסורא בלע מקרי, כיון ששמו עליו
בשעת בליעותן , חמץ כיון שהיה שמו עליו קודם שבלע בכלים הללו): "בדיבור הראשון(והוא מה שכתב לפי זה שם 

ל שהביא כאן בהלכותיו דברים ששתמש בהן על ידי האור כגון "הרב אלפסי זוכן ראה שהוא דעת . איסורא בלעי
  ".משמע דסבירא ליה שאף לעין חמץ דין כן, ולא חלק כלל בדין זה לעין חמץ, השפודין ואסכלאות מלבן

ולכן , שבשעת הבליעה עדיין לא היה ותר, לעין בליעת טעם קדשים) שם(והייו שמחלק בין הא דאמרין בגמרא 
 שעדיין לא ףא(הטעם חמץ ' שגם לפי בליעתו בכלי הי, לבין בליעת טעם חמץ קודם הפסח; קרא התירא בלע

מכל מקום כיון , אף על פי שהחמץ בשעה שבלע בהם היה מותר באכילה): "בסוף ההגהה(וכדלקמן , )אסר אז
וכשמגיע הפסח ממילא , ל ידי האורלא פקע שם זה גם מטעם הקלוש שבלע מאד בתוכם ע, שהיה עליו שם חמץ

  ".כיון שכבר קרא עליו שם חמץ משעה שפלט ותפרש מממשות החמץ, אסר טעם קלוש הזה שבתוכם
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שיוליך ) 87טופח( ואין ביניהם שום משקה , שגוף החמץ נוגע בהן בשעת צלייתו,מולייתא של חמץ
 לפיכך ,בלע בהם טעם החמץ נ89 אלא על ידי חום האש בלבד,88טעם החמץ לתוך השפוד והאסכלה

  .90אינו נפלט מהם על ידי הגעלה במים רותחים

___________________ 
וכן ראה שהוא דעת ): "ה כלים שמשתמשין"ד(י "הבוכתב על זה ). ז' ב סי"פ(הביא הלכה זו בפסחים  ש"ראגם ה
  ."עהשהרי גם הוא כתב ברייתא זו בפרק כל ש, ש"הרא

כגון שפודים ואסכלאות וכיוצא בהם , כלים שמשתמשים בהם על ידי האור): "ד"ס(ע "טור ושוועל פי זה פסק ב
  ".צריכים ליבון

לכן , )אף שקרא חמץ(שכיון שחמץ קודם הפסח הוא עדיין דבר היתר , ודעה השית תתבאר לקמן בהמשך הסעיף
 .וסגי בהגעלה, עשה ותרכמו בליעת טעם הקדשים לפי ש ,חשב התירא בלע

  .)כגון שפוד ואסכלה שצולין עליו מולייתא של חמץ, פירוש בלי מים, על ידי האור (ק ט"א ס" מ86
אין הכווה דהייו דוקא כשהאיסור רואה את האש , "ובלע בהן חמץ על ידי האור"והייו שמה שכתב בתחלה 

כיסוי ): "ב"סמ(ותפרש יותר לקמן . ב בלע על ידי האורחש, אלא כל שהוא בלע על ידי חום האש, ובלע על ידו
 לפי שברוב הפעמים הוא וגע בגוף ,של ברזל שמשימין על חררה כשאפת על הכירה צריך ללבו ליבון גמור כדיו

אף שהאש עצמה איה , " ובולע ממה טעם החמץ שלא על ידי משקה אלא על ידי חום האש בלבד,החררה שתחתיו
 ).ג הערה רצג"פי" הגעלת כלים"דעות הפוסקים בזה ראה (כיסוי שמשימין על החררה מגיעה עד ל

אף על פי שמשח את המחבת בשמן או בשומן תחת ", יתבאר דין המחבת שמטגים בה) ו"סל(והייו שלקמן  87
 בלע בה  והרי, כיון שאין העיסה רוחשת בשמן או בשומן, אין זה קרא טיגון אלא אפייה,העיסה כדי שלא תשרף

  ". וצריכה ליבון גמור כדיו,החמץ על ידי האור בלבד
המשקה ' שהשיעור שיהי, ועל זה כותב כאן. שלא יקרא אפיה אלא טיגון, ולא תבאר שם שיעור השמן שבמחבת

  .טופח על גבי העיסה שבמחבת
שמעתי ): "ו' ח סי"וא(וכהכלל המובא בשארית יהודה  ,ולכן השאירו במוסגר, ואפשר שרביו הסתפק בשיעור זה

ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו , מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול
  ".דבריו

 .ויתבאר לקמן שם, וגם בטיגון ממש הובאו לקמן שם שתי דעות
האריכו לדון בזה . כליותבשל ב, )או חלב שאסר באיסור בשר בחלב, "כגון יי( ואם האיסור עצמו הוא משקה 88

  ).ג סוף הערה ריג"פי" הגעלת כלים"ראה מה שלקט ב(האחרוים 
): ה"סכ(ויותר תפרש לקמן ". טעם החלב שהן בלועין מאד... בלע בהן חלב ): "בהגהה שבסעיף זה(וראה לקמן 

  .בליעה שעל ידי האורהרי שגם בליעת החלב חשבת ". בזה אחר זה... שטעם הבשר והחלב בלעו בו על ידי האור "
דהייו שהבליעה היתה על ידי חום האש , "שפך על השפוד חלב"דהתם מיירי ש, )98הערה (אמם תבאר לקמן 

  .אפשר דחשיב שפיר בישול וסגי בהגעלה, כ כשבישל חלב בקדרה"משא. בלבד
לפי שלפעמים שפך (ד "כראה ממה שתבאר לקמן סכ, ליוגם בשפך משקה על השפוד לא ברירה מילתא שחשב צ

 .כ כששפך עליה משקה"משא; )ובלע בה טעם חמץ על ידי האור שלא על ידי משקה, עיסהעליה 
השולחות ): "סעיף ח(כדלקמן , ב"סגי בהגעלה וכיו, כ פת חמה שהוציאוה מהתור והיחוה על השלחן" משא89

 על ידי להגעילן והגין במדיות אלו  ...ת שדרך להציע בהן אוכלים כל השה והתיבו,שאוכלים עליהם כל השה
  ".)פת חמה(א חמה " לפי שלפעמים מיחים עליהם פשטיד,עירוי עם אבן מלובן

מכל מקום בליעת טעם הפת בתוך השלחן איה על ידי , על ידי חום האש בלבדאפו א והפת החמה "הפשטידאף שו
  .ובזה דיו שוה לדין הכלי שאסר על ידי בישול.  הפשטידא והפת שהוחמו על ידי האשכי אם על ידי חום, האש

אותם סכיים שחותכין בהם לחם חם בהוסר מאש די ): "ק ה"משבצות זהב סוף ס(וכן תבאר בפרי מגדים 
מיחין כלי ש): "א כאן"הובא בהגהות רעק. פ בהעלותך"ר" (תיבת גמא" וכן כתב הפרי מגדים בספרו ".בהגעלה

כתבתי להוציא , ואף שפשוט הוא. דיש לומר דלא מקרי תשמישו על ידי אור, לחם חמץ חם מיד שהוציא מתור
  ".ובוודאי מי שישר הולך אומר האמת, מלב המתעקשים והטועים

בזה וראה מה שדו . דהייו שאסר על ידי תולדת האש, כן הדין גם באסר על ידי חום אש התור גרוף' ולפי זה יהי
 ).ה הערה ז"פ(הגעלת כלים ). כא' ב סי"ח(ת שאלי ציון "שו). ק כז"סוף ס(בשערי תשובה 

 אם ,ל ידי כלי ראשון האור לעל ידיויש לחקור מהו החילוק בין בליעה ע): "ב' ח סי"או(ת צמח צדק " ראה שו90
. ל ידי כלי ראשוןכ ע"ו משא האור מבליע בכולש לומר על ידימ שי" עד, האור מבליע יותר בעומק הכליל ידידע

 , אורל ידי מבליע בעומק כמו עש לומר דכלי ראשוןאו שי.  משערים גד כל הכלי זהו להחמירלי ראשוןוהא דבכ
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 ,וכלי שנבלע בו חמץ על ידי משקה נפלט ממנו על ידי הגעלה במים רותחים, 91דכבולעו כך פולטו
 אינו נפלט ממנו אלא על ,אבל כל כלי שנבלע בו החמץ על ידי חום האש בלבד שלא על ידי משקה

 או עד שתשיר ,92נו שילבנו באור יפה יפה עד שיהיו ניצוצות מנתזין ממנו דהיי,ידי חום האש בלבד
  .94 שאז בודאי נשרף כל האיסור הבלוע בתוכו,93קליפתו העליונה

וכן הדין בכלים[
95

 שצריך , על ידי האור בלבד, או איסורי דברי סופרים, שבלע בהן שאר איסורי תורה

___________________ 
י מתקשה הבליעה בתוכו ודבקת "דפרש) 'ו א"ע('  כעין האי קריד בגמ, אור מסתבך וגדלה הבליעה יותרל ידירק ע

 .ק בין שי אופים אלו"וביאר שם הפ". 'עד שמלבו באור כו ואין וח לפלוט בהגעלה ,בו בכולו
כעין בולעו לאיסור , תעבירו באש, ששתמשו בו בי מדין על ידי האור, כל דבר אשר יבא באש (שםז "עי " רש91

  .)כדאמרן כבולעו כך פולטו, יפליטו
 .) צריך ליבון,אור ממש הל ידי אבל זה בלע ע, מיםל ידי מים פולט על ידידמה שבולע ע (ק י"א ס"מ
, )עד שיהו צוצות יתזין מהם(ד "סע "טור ושו. )והליבון צריך שיהו יצוצות מתזין ממה (ז" סוף עירושלמי 92

שבפחות מכן איו , עד שיהיו יצוצות יתזין ממה(י תסא "ולקמן רס, ט"ז וס"וכן הוא לעיל ס. י תסא"וברס
 .ז"תצד סט' ובסי, )קרא ליבון גמור

ז "מאכלות אסורות פי' ם הל"מב ר). מי עד שתשיר קליפתןמר רביועד כמה מלבן א (]א"[ז דף עו ע"גמרא ע 93
והליבון מבליעת איסור היא עד שתסיר  (איסור והיתר הארוך כלל ח דין כ. )מלבן באור עד שתשר קליפתן(ג "ה

או עד  (ק כד"י ס"ח. ) קליפתה העליוהם עד שתשר"הרמב' ול, או עד שיהו הצוצין מתזין הימו, קליפתו
  .)שתסור קליפתו העליוה

ובירושלמי איתא עד , עד שתשיר קליפתן, ועד כמה מלבן): "141' ג ע"ח(ובקשר לשי שיעורים אלה כתב האשכול 
בראש סדר הגעלה שבמשבצות (וכן כתב הפרי מגדים ". וראה דאידי ואידי חד שעורא, שתהא צוצית תזין ממו

  ".ודא ודא אחד הוא, או יצוצות תזין הימו, מלבו עד שיסיר קליפתו): "י תב"הב סוסז
לכן לא הזכיר רביו את השרת הקליפה רק כאן , ולא בכלי חרס, ואפשר שהשרת קליפתו שייכת יותר בכלי מתכת

  ).דמיירי בכלי חרס, ז"ולא לעיל ס(
 ,צריך בירור יתזין יצוצות של זו מציאות והה): "קט' סיא "ח" (מעדי אשר"הובא ב, ולעין שיעורו בזמיו

 אהרן הרה״ג בזה המחקר על עמד שכבר ,310 'עמ כוכב דרך 'בס וראיתי .מהכלי יוצאים יצוצות רואים לא דכיום
 ואחרי ,על זה דעתו מה אותו ושאלתי למתכות גדול מומחה פגשתי זמן ״ואחרי בזה״ל כך על וכתב ,זצ״ל פפויפר
 דוחסים היו לא מתכות כלי מייצרים כשהיו שבזמם ,מאד ברור באופן העין את לי ביאר ימים כמה של בהמחש
 וכשהיו .מהאוכל טעם הרבה שם מתקבץ שהיה וכך ,במתכת אויר של רווחים יותר והיו ,היום כמו כל כך אותם

 ראים שהיו עד יצוצות אמוצי זה ופחם ,לפחם הפך הבלוע האוכל טעם היה גבוה בחום הכלי את מחממים
 אויר פחות הרבה יש ,מאד החומר את דוחסים מתכת כלי כשמיצרים בזמיו אמם .הכלי מן יוצאים יצוצות
 הבלוע שהטעם אמם אף ,גבוה בחום הכלי כשמחממים ולכן ,מאד מעט הוא בו הבלע והטעם ,הכלי גוף בתוך
 סתלקה כבר ובזה ,לפחם שהפך טעם מאד מעט שיש יוןכ ,כלל יצוצות יכרים אין אופן בכל ,לפחם הופך

 כבר המתכת שמחממים חום שיעור מאיזה ושאלתיו .יוצאין יצוצות רואים אין בזמיו למה הראשוה התמיהה
 400- מ יותר אין צריך בודאי אבל ,צלסיוס מעלות 350- ב כבר שלדעתו לי ואמר ,לפחם בה הבלוע הטעם יהפך
 דאולי ,שמעתי שליט״א הלפרין יצחק לוי ומהג״ר .עכ״ל לפחם״ יהפך הבלוע הטעם לשכ כדי צלסיוס מעלות
 על ידי יטל שאיו ,לכלי שדבק לבעין ,היא ]ושרת דקליפתן שיעורא שהוא[ יתזין דיצוצות בשיעורא הכווה
  .פרהייט° 850והייו לערך ". עכת״ד, בערך 450°... ומתקלף  יתז הוא האש על ידי ורק ,מים של קיון

צריך ללבן כל כך עד שאם ישים עליה קש או שאר , כל כלי שצריכה ליבון מדיא): "ז"סי(אמם פירש בחמד משה 
 ).ולא רק בכלי מתכת שביאר לעיל(וזה שייך גם בכלי חרס ". יצוצות יתזין ממה' דבר יהי

 ." וש,)49והערה  (ז" כדלעיל ס94
  :וכן המשך הגהה זו ת95

ויש ,  בלעאיסוראשיש אומרים שיש לו דין ,  הבלוע בכליםחמץכל המחלוקת המובאת כאן בפים היא לעין טעם 
  . בלעהתיראאומרים שיש לו דין 

כמו , היתרואם הבלוע הוא דבר ,  צריך ללבםאיסורשאם הבלוע הוא דבר , כ בשאר האיסורים מודים כולם"משא
  .ל ידי הגעלהכשר ע, בשר בחלב

בלע טעם בשר וחלב בכלי, ל"ודרך אגב מבאר כאן דין בשר בחלב ה יש לו עדיין דין , בזה אחר זה, שאפילו אם
 .וכשר בהגעלה, התירא בלע
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ללבם
96

  . יפה יפה כשיעור שתבאר

 אבל אם בלע בהם על ידי האור ,ורין אין צריך ליבון אלא כשבלע בהם דבר איסוראלא שבשאר איס
דבר היתר ואחר כך עשה איסור

97
 ואחר כך בלע בהן ,לבדו שהוא היתר  כגון שצלה עליהם בשר,

 הרי הן כשרין על ידי הגעלה,חלב
98

.  

__________________ 
א , ובגמרא שם עו, )ללבן באור ילבן באור... את שדרכו , הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים(ב , ז עה" משה ע96

 .)התם איסורא בלע(
: י שם"ופירש". הכא היתירא בלע... השפוד והאסכלא מגעילן בחמין ) א, זבחים צז(והתן גבי קדשים  " גמרא שם97

  ."הלכך סגי ליה בהגעלה, גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתירא בלע"
  .להלכן מועלת בו הגע, מכל מקום כיון שבשעה שבלע בהם היה היתר, והייו אף שבשעת הגעלה הוא כבר ותר
ודקא קשיא לך סוף סוף בעידא ): "רסב' א סי"א ח"ת הרשב"הובא בשו(ותפרש יותר בפירוש רביו חאל שם 

, והשתא לא איתיא לאיסורא בעייה טעמא בעלמא הוא, התירא הוה, בעידא דבלע. דקא פליט איסורא קא פליט
  ".הילכך בהגעלה בחמין סגי ליה

 כיון ,ואחר כך בלע בו חלב לבדו, אם צלה עליהם בשר לבדו שהוא היתרש,  ומזה למדו אף לעין בשר בחלב
להפליט טעם הבשר שבלע על ידי , סגי בהגעלה, אף שאחר בלע בו גם חלב ואסר, "בעידא דבלע התירא הוה"ש

 .צלי
, קליפתהדאז לא בעי ליבון גמור שתסיר , כשמלבה מחלב לצורך בשר או איפכא (קסג' קצד ע' ק סי" הגהת סמ98

). דמועלת אף בתשמישו על ידי האור היכא דהיתרא בלע, דבהכי סגי ולא גרע מהגעלה... אלא סגי בליבון קצת 
דאז לא בעי ליבון גמור , כשמתלבות מחלב לבשר או איפכא (א אות ה" פיום טוב' הגהות מיימויות הלהובא ב

היכא , דמועלת אף בתשמישה על ידי האור, הדלא גרע מהגעל... אלא סגי ליה בליבון קצת , שתשרף קליפתה
כגון של חלב שצריכין ללבה , הבלועות היתר... י דאותם "ואומר ר (י"בשם ר, ז רמז תתס"מרדכי ע. )דהיתרא בלע

אם כן די , דכיון דהתירא בלע... אז אין צריכין ליבון גדול , א של בשר או איפכא"כדי לאפות תחתיהם פשטיד
המרדכי והגהות מיימויות כתבו כן בליבון מחלב  (ק יא"א ס"מ. ) גב דתשמישה על ידי האורואף על, להם בהגעלה

  .)לבשר
 שאין צריך ללבו היטב עד שיהא צוצות  ...כשמלבן מחלב לבשר או מבשר לחלב (ב"תקט סי'  סיוכן הוא לקמן
  .מראי מקומות וציויםוראה . ) אלא די לו בליבון קל,תזים ממו

*  
או , ורוצה להכשירו כדי להשתמש בו חלב, ל מיירי שטעם בשר לבדו בלע בדופי הכלי" המקורות הבכלוהה 

  .ורוצה להכשירו כדי להשתמש בו בשר, שטעם חלב לבדו בלע בדופי הכלי
גם אז קרא התירא , זה אחר זה, שיהם בכלי קודם הגעלההבשר וחלב בלעו שאף אם , אמם כאן בא רביו לבאר

כשמגעיל ): "סעיף כה(לקמן  ותפרש יותר .ולכן סגי בהגעלה, היתר' בשעה שצלה עליהם בשר לבוד היכיון ש, בלע
  ."אם לא בלעו בו בבת אחת אלא בזה אחר זה... כלי הבלוע מבשר וחלב 

כיון , מכל מקום מועלת בו הגעלה, שאף שאחר שבלע בכלי עשה איסור, וכבר תבאר לעיל שלומדים כן מותר
  .שבשעה שבלע בכלי היה היתר

  .כ טעם החלב אסר מיד כשבלע"משא. ואף שטעם זה מועיל רק שההגעלה תועיל להפליט את טעם הבשר שבכלי
אשר , עליה גביה) צלו(במחבת בשרית שחיממו גם , אולי מקום לפרש הלכה זו' בהשקפה ראשוה הי, ויתירה מזו

 ואז השאלה היא .האור ואחר כך בלע בה טעם גביה לבד על ידי ,האורבתחלה בלע בה טעם בשר לבד על ידי 
ואם כן איך תועיל בזה . שהגביה אסרת מטעם הבשר לפי שבלע טעם הגביה האסורה בתוך הכלי, גדולה יותר

  .הגעלה
ובשעה שצלו בה גביה לא אסרה , באופן שהמחבת היא בשרית ואיה בת יומהואף שיש מקום לבאר הלכה זו 

  .בסעיף הזה מיירי בכלים בי יומןמכל מקום . איה בת יומההיא  ש,מטעם הבשר שבמחבתגביה ה
אסר החלב שאז לא , )ולא גביה ("ואחר כך בלע בהן חלב: "הוצרך רביו למצוא משכחת אחרתומטעם כל זה 

  .בדופי הקדרהשבלע 
  :ה אופיםמויש לפרש זאת בכ

): 'באופן הא(עח ' ה ע"ח. י.בקובץ יגדיל תורה , )רב ביקטריוסלב וחרסון(חן ר אל"ר שמעון ב"כפי שביאר מוה) א
דאז כשעשה איסור בשר , עליו הבשר' בעת שלא הי, דאיירי שצלה על שפוד בשר ואחר כך שפך על השפוד חלב"

  ".י בותר"ועל זה מהי הגעלה לדעת רש, בחלב לא עשה רק בבלוע
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 מכל מקום .ידי הגעלהואף על פי שטעם בשר הבלע בהן על ידי האור איו פלט מהם לגמרי על 
 קלוש הוא, עד שאיו פלט מהם רק על ידי האור,אותו מועט טעם בשר הבלוע מאד בתוכם

99
 , מאד

 דהייו שם בשר בחלב,ואיו כדאי שיחול עליו שם חדש
100

.  

 שהן אסורין מחמת , כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר עם עיקר טעם החלב,לפיכך די להם בהגעלה
  . לפי שאין בלועין מאד,ן פלטין על ידי הגעלהה ו,יהם שם בשר בחלבשהן כדאי להקרא על

ומותר טעם הבשר עם מותר טעם החלב שהן בלועין מאד
101

 ואין כדאי להיות , הרי הן קלושין מאד,

___________________ 
דאף כשיצא מעט בשר לתוך החלב ,  ואחר כך בישלו בה חלב,שמתחלה צלו בה בשר" :)'באופן הב(עוד ביאר שם ) ב

אותו החלב , מכל מקום הא אותו טעם בשר שבלע בחלב ואחר כך בלע בחזרה לתוך הכלי שצלה, ועשה בלה
. געלהולא שאר רק הטעם שלא יצא על ידי ה. מחמת שבלע על ידי בישול, והבשר פלט אחר כך על ידי הגעלה

  ".והוא עשה איסור כשהוא בלוע
והיה , אם בישל חלב בקדרה של בשר): "ק ב"סוף סביאורים צג ' סי(כמבואר בחוות דעת , עוד יש לבאר כאן) ג

דהא מבואר בסוף ... דכבר הוקלש הטעם בשר על ידי חלב , דאיו אוסר שוב החלב שמבשלין אחר כך', בהחלב ס
, י משום דכשעשה ותר לא הוי האיסור בעין"ופרש,  ליתא לאיסורא בעיאז במסקא דרב אשי דמשי התם"ע

' והכי מי כשעשה איסור בשר בחלב כבר הי... ש "ומעולם לא הוכר האיסור עיי, בלוע' שבתוך דופי הכלי הי
  ".ומותר אפילו באיסורא, בלוע בדופן

ולא , לא אמרין ביה חתיכה עשית בלה, ורכלי האסר מבליעת איס): "ד"צב ס' סי(א "והוא כעין המבואר ברמ
  .ומועלת בו הגעלה, ולכן שאר על הבלוע שם התירא בלע ".רק גד האיסור שבלע' בעין ס

*  
): בהמשך ההגהה(כמבואר לקמן , מסתבר שעיקר כוות רביו היא כפירוש הראשון, מבין שלושת האופים הזכרים

והייו שגם החלב בלע על ידי ". הרי הן קלושין מאד,  בלועין מאדומותר טעם הבשר עם מותר טעם החלב שהן"
  ".קלושין מאד... מותר טעם החלב שהן בלועין מאד "כך שגם אחרי ההגעלה שאר בדופי הכלי , צלי

 שלדברי הכל יכול להגעילו בכלי ראשון לאחר ,כשמגעיל כלי הבלוע מבשר וחלב): "ה"סכ(ויותר מפורש הדבר לקמן 
 אם לא בלעו בו בבת אחת אלא בזה ,שטעם הבשר והחלב בלעו בו על ידי האור אף על פי ,הו מן האששהעבירו
  ". מטעם שתבאר למעלה,אחר זה

שדי חמד . יח אות ב' חלת יהושע סי. מב' ב סי"ם ח"ת מהרש"שו. 35 הערה 125' ט ע"ש חכ"לקוב  עוד בזהוראה
אהלי שם ח . ד' ד סי"ת שארית ישראל יו"שו. מראי מקומות וציוים. י כג"עי בן פחמא סוס. ד ה סוף אות יז"אס
  ).סד' הוספות ע(כבוד מלכים . קיז' ע

*  
ששתי ההלכות , 105ראה לקמן הערה (וככל הדברים האלו סובר רביו גם לעין ותן טעם בן ותן טעם דהתירא 

, חשב ותן טעם בן ותן טעם דהתירא,  טעם בשר וטעם חלב בזה אחר זהשאף אם בלע, )האלו קשורות זה בזה
 לא , אלא שמכיסן זה אחר זה, אף על פי שמגעילן ביורה אחת,כשאיו מגעילן ביחד): "ד"תב סי' סי(כדלקמן 

  .ושם יתבאר. " לפי שיש כאן ותן טעם בן ותן טעם של היתר קודם שיבוא לכלל איסור,אסרו המים כלל
עדיין חשוב , בזה אחר זה, שאם בלע טעם הבשר והחלב בתור, )ז"תצד סט' סי(ן ראה מדברי רביו לקמן וכ

 ).ות שםהערב(ותבאר לקמן שם . התירא בלע
" קלוש"והלשון ). על אותה בליעה מועטת ששארה לאחר הגעלה] שמו[לא חל (ב דיבור הראשון , פסחים ח ן"ר 99

דכיון , דלא שרין ותן טעם בר ותן טעם אלא בשל היתר כבשר בחלב (יבור הראשוןא ד, ח מא"חולין פן "הוא בר
כל היכא דאיכא , אבל במידי דאיסורא. לא חשיב למיסר,  כולי האידאקלישכיון , דטעם שי אכתי היתרא הוא

  ).טעמא כלל אוסר עד סוף כל העולם
וראה לקמן ). ה"תמז סמ' סי(שתבאר לעיל , תיראותן טעם בן ותן טעם דהאלא שהוא כתב זאת לעין טעם שי ב

 .ששתי ההלכות האלו קשורות זה בזה, )105הערה (
איו כדאי שיחול , ויתערבו טעם הבשר עם טעם החלב ששארו בדופי הכלי,  כאשר לאחר ההגעלה יבשל בכלי זה100

 .עליו שם איסור בשר בחלב
ואחרי , שיהם בלעו בדופי הכלי על ידי צלי, שהן טעם הבשר והן טעם החלב, דמיירי הכא, )98הערה ( כדלעיל 101

 .ההגעלה שאר בדופיו טעם קלוש של הבשר וטעם קלוש של החלב
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 כיון שטעם הבשר היה קלוש מאד קודם שבלע בו החלב.קרא עליהן שם בשר בחלב
102

 אין שם ,
  .זהחדש יכול לחול על טעם קלוש ה

 אף על פי . אין הגעלה מועלת להם להכשירן לפסח,מה שאין כן כשצלה עליהם חמץ קודם הפסח
 לא פקע שם זה , מכל מקום כיון שהיה עליו שם חמץ,שהחמץ בשעה שבלע בהם היה מותר באכילה

 ממילא אסר טעם קלוש הזה , וכשמגיע הפסח.גם מטעם הקלוש שבלע מאד בתוכם על ידי האור
ממשות החמץמ כיון שכבר קרא עליו שם חמץ משעה שפלט ותפרש ,םשבתוכ

103
 שצלה עליהם

104
[.  

 , אפילו על ידי האור בלבד106 שכל הכלים שבלעו חמץ קודם הפסח, ואומרים105ויש חולקין על זה
 כשמגיע זמן איסורן ר כך ואח, דכיון שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר,הרי הן נכשרין על ידי הגעלה

  . לפיכך הקילו להכשירן על ידי הגעלה בלבד,107יסור בעין אלא הוא בלוע בתוכןכבר אין הא

__________________ 
ואחר , שטעם הבשר בלע בכלי על ידי האור, )98ל הערה "ה( מתוכן שורה זו ראה דמיירי כאן באופן הראשון 102

  .ואחר כך בישל בו חלב, ושאר בכלי רק טעם קלוש מאד מהבשר, כך הגעילו
ואפשר שיש שם איזה , ובאמת לשוו שם מגומגם מאד): "בקובץ יגדיל תורה שם(ר אלחן "ר שמעון ב"והקשה מוה
, ואחר כך בלע בהם חלב, ב שצלה עליהם בשר לבדווהייו שמתחלה כת. צ אחד"וכן הקשה לי מו, טעות סופר

דכיון שטעם , בפירוש] כתב[אחר כך ... דמשמע שבלע החלב והבשר קודם הגעלה , הרי הם כשרים על ידי הגעלה
  ".ע"וצ, שמשמע דההגעלה היתה קודם שבלע בו החלב, קלוש מאד קודם שבלע בו החלב' הבשר הי

י האופו לומר. ים ואפשר דמיירי כאן בשיהם בכלי על ידי האור, או שרצובלעו שואחר כך , בזה אחר זה, ש
שהוא בלע בכלי קודם שבלע בו , )ששאר בו אחר ההגעלה(ובא לבאר הטעם שטעם בשר קלוש הזה , הגעילו
 .לא חל עליו שם חדש של בשר בחלב, החלב

 . לפי שבלע בדופי הכלי103
בשעת בליעותן איסורא , בל חמץ כיון שהיה שמו עליו קודם שבלע בכלים הללוא(ב דיבור הראשון , ב ח"ן פ" ר104

 ).איסורא בלע מקרי, דחמץ כיון ששמו עליו(ה דברים ששתמש "ושם ד). בלעי
והלכתא אידי ואידי ... קתייהו בטיא ופרזלייהו בורא ...  היכי עבדין להו הי סכיי בפסחא(ב , גמרא פסחים ל 105

מלבן באור ... ז הסכין "תימה דתיא בתוספתא דע(ה והלכתא "דשם ' לפירוש השי בתוס, ) ראשוןברותחין ובכלי
וכי מכשר להו למאי דפסחא מגעילן  (ב' יראים השלם סי). יש לחלק בין התירא בלע ובין איסורא בלע... 

הלכתא אידי ואידי ו( פסחים רמז תקפד מרדכי. )שבשעת בליעת היתר, כיון דהיתרא בלע, ברותחין בחמין
 כלל ח דין יז איסור והיתר). סכין מלבה... אבל במקום שאיסורא בלע , ודוקא גבי חמץ דהתירא בלע. ברותחין

)ויש  (ד" סא"רמ )ובאיסור והיתר כתב דחמץ מיקרי התירא בלע(ק ה " דרכי משה ס.)ל"שהעתיק דברי המרדכי ה
  .)מקילין

שבזה אמרין בגמרא ,  דיו כמו בליעת טעם הקדשים לפי שעשה ותר,והייו שבליעת טעם החמץ קודם הפסח
  .והלכך סגי ליה בהגעלה, "הכא התירא בלע) "א, ז עו"ע(

*  
ישה גם לעין דין ותן טעם בן ותן טעם , אם חמץ לפי הפסח קרא התירא בלע או איסורא בלע, מחלוקת כעין זו

 מן החמץ פלט ... כלומר ,אלא ותן טעם בן ותן טעם של היתראין בו ): "ה"תמז סמ' סי(כדלעיל , דהתירא
ויש חולקין על ...  כיון שעדיין לא הגיע הפסח ולא אסר החמץ כלל , ועדיין הכל היתר ...לקדירה ומקדירה לשומן

יו  אלא שעד עכש, היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ ... אף על פי שקודם הפסח הוא עדיין של היתר...זה ואומרים 
  ".בילהלא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת 

אבל ראה לעיל ; ר לא תפרש שתלויות זה בזה"ובשוע. המחלוקות תלויות זה בזה' שב) ק יא"ס(א "וביאר במ
 .שכראה גם רביו מקשר בין שתי הלכות אלו) 98-99הערות (
ושוב איו חשוב , שאז מתחיל איסור אכילת חמץ מדברי סופרים, ו קודם תחלת שעה חמישית בערב פסח היי106

 שהחמץ הוא מותר עדיין  ...'אם מגעיל כלי החמץ קודם שעה ה(ג "תב סי' כמבואר לקמן סי, בליעת דבר היתר
 ).ודם שיגיע זמן איסורו דהייו ק,ותי טעם של היתר קודם שיבא לכלל איסור'  הרי יש כאן ג,באכילה

 , שבתוך דופי הכלי היה בלוע,שכשעשה ותר לא הוי איסור בעייה (ה לעולם כדאמרין"א ד, ז עו"י ע" ראה רש107
 .)ומעולם לא הוכר איסורו
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 שנשתמש בחמין באותן כלים הבלועים מחמץ על ידי , ואפילו בדיעבד.108והעיקר כסברא הראשונה
 הרי חמין הללו אסורין , ולא ליבנם באור יפה יפה כשיעור שנתבאר,האור בלבד והוגעלו קודם הפסח

 שאז יש לסמוך על סברא , או מניעת שמחת יום טוב, יש הפסד מרובה אלא אם כן.109בפסח
 יש לצרף גם סברא האחרונה ולסמוך עליהם , וכן במקום שיש עוד צד אחר להקל.110האחרונה
  :111 וכמו שיתבאר, להכשיר בהגעלה את הכלים הבלועים מחמץ על ידי האור,לכתחלה

  הכשר סכינים 

 אפילו , אבל מעיקר הדין.112שיקנה לו סכינים חדשים לפסח מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו יד
  .113אותן סכינים שמשתמשין בהם חמץ בחמין כל השנה די להם בהגעלה לפסח

 שצריך ללבנם באור כדי להשתמש בהן 114פ שסכינים הבלועים משאר איסורין יש אומרים"ואע

__________________ 
ואם (ק יא " סא"מ). ראשוה בכל דבר שדיו בליבוןוהגין כסברא ו(א שם "רמ). 'שהביא רק דעה הא( שם ע"שו 108

 .)אם לא ליבו אותו כל כך,  בדיעבד יש לאסורכן אפילו
שאו מחמירים לאסור בכלי שאיו בן יומו בפסח אפילו בדיעבד ,  ולכאורה הייו אף כשהכלי איו בן יומו109
. ומועלת בו הגעלה, דעת הסוברים שחמץ חשב התירא בלע) א: (אף שיש שי דעות להתיר, )ח"תמז ס' כדלעיל סי(
  .ומכל מקום אסר אף בדיעבד. ותן טעם לפגם מותר בפסחדעת הסוברים ש) ב(

ומכל מקום אוסר כאן אף ". הגו שלא להגעיל שום כלי כשהוא בן יומו): "ו"תב סט' סי(שהרי תבאר לקמן 
 .אף אחרי שהוגעלו, בדיעבד

ם טוב לבד אין ברור מללו דבשביל הפסד מרובה או מיעת שמחת יו): "יט אות ה' ב סי"ח" (שאלי ציון" וביאר ב110
 ".אלא בדיעבד לבד, להקל לכתחלה

בטיגון (ז "וסל, )כשבא להגעיל בכלי ראשון שאיו עומד על האש(ה "סכ, )כשרוב תשמישו על ידי בישול(סעיף יד  111
 ).במחבת

 ...  אמר ליה לדידי חדתא קא עבדין,ל רביא לרב אשי הי סכיי בפסחא היכי עבדין להו"א (ב, לפסחים  112
. )אם הם חדשים משובחין, סכיא דאשתמש בה חמירא לאורחין (פיוט לשבת הגדול אלהי הרוחות. )ר ליהדאפש
 .ק ו"א ס"מ. ק ה"ז ס"טהובאו ב). מצוה מן המובחר ליקח חדשים (כב' הגעלה ע' ל הל"מהרי

 ג"ע ס"טור ושו. )והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון ... הי סכיי בפסחא היכי עבדין להו ( שםפסחים 113
  .)סכיים מגעילן בכלי ראשון ומותרים(

   .שיתבארו לפיו, יש שתי שיטות, ובטעם הדבר שמספיקה להם הגעלה
*  

, בדרך עראי ומקרה,  בצוןאבל אם רוצה להשתמש בפסח בסכין ישן. וכל זה הוא כשרוצה להשתמש בו בקביעות
 ."וש, " קשה קודם שמשתמש בו צון בפסחצריך לעצו עשר פעמים בקרקע): "ב"ס(תבאר לעיל 

 לפי שפעמים דרך להפוך בהם בשר ,א מצריך ליבון גם בסכיין קטים"וריב (ה אמר"ב ד, ז עו"ע' בתוס] ם"[ ריב114
מ "ר יצחק בר"וסכיין ישים הקחים מן עובדי כוכבים היה אומר ה (לד' ה סי"ש שם פ"וברא, )על גבי גחלים
והופכין בהן בשר על גבי , י כוכבים לתקן בהן הפתילה בפי הר של חלב בשעה שדולקדרך עובד, דבעי ליבון

  ).גחלים
ואומר ): "שם' בתוס(המחלקת בין סכיים גדולים לבין סכיים קטים ) כרמז לקמן בהמשך הסעיף(ועוד יש דעה 

 ... שדרך לצלות בה בשר ,ולה הייו דוקא באיסור דסכין גד,ל דסכין בעי ליבון היכא דאיסורא בלע"ת דהא דקי"ר
איו קרוי  דזה ... ודאי סגי להו בהגעלה אף בשל עובדי כוכבים ,אבל סכיים קטים שאין דרך לצלות בהם בשר

): שם(ש "ותבארו דבריו יותר ברא. " כיון דאין תשמיש קבוע על ידי האור סגי בהגעלה,תשמישו על יד האור
ת "ואמר ר, בפי הר של חלב בשעה שדולק והופכין בהן בשר על גבי גחליםדרך עובדי כוכבים לתקן בהן הפתילה "

כל מה דאין הישראל , ואפילו איתרמי דעביד. לא חיישי דלמא מיתרמי ועביד הכי, כיון דאין תשמישו לכך
  ".דכל מה שסופו לפלוט ברותחין פולט בהגעלה ראשוה, משתמש בו על ידי האור סגי ליה בהגעלה ברותחין

שרוצה ... היקח מהעובד כוכבים , בין גדול בין קטן, סכין ישן): "ז"קכא ס' סי(ד "ע יו"בטוש, ם"ל כריב"וקיי
  ."מלבה... לחתוך בה חמין 
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 שאפילו כלים 118רים שיש אומ117 מכל מקום כיון.116א" כמו שנתבאר ביורה דעה סימן קכ,115בחמין
 שסכינים אין להם דין 119 וגם יש אומרים,הבלועים מחמץ על ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסח

 לפיכך יש להתיר לכתחלה ,121 כמו שנתבאר ביורה דעה שם,120כלים הבלועים על ידי האור בלבד
  . על ידי הגעלה בלבד122להכשיר סכינים בין גדולים ובין קטנים

 אפילו ,וכלי ראשון נקרא הכלי שהרתיחו בו המים אצל האש .123ין בכלי ראשוןוהוא שיגעילם ברותח
 ומגעילין בתוכו ,124 הרי זה נקרא כלי ראשון,אם עכשיו בשעה שמגעילין בתוכו אינו עומד אצל האש

 , דהיינו שמעלין רתיחה,126 אם המים שבתוכו הן עדיין רותחין.125כל כלי הצריך הגעלה בכלי ראשון

___________________ 
ראה לי דלפי ): "ק ו"ס(א "מלכן גם כאן בפסח כתב ה, ת"ל כר"וכיון שבסכיים הבלועים משאר איסורין לא קיי

דלפעמים תוחבין בראשו , ואם כן היה הסכין צריך ליבון, תשמישוה דאין הולכין אחר רוב "ו בהג"ש בס"מ
  ."כן על האש"א או פקו"ולפעמים חותכין בו פשטיד, חתיכות פת לאפות אצל האש

 .'כיון כו, מכל מקום יודו כאן בפסח שסגי בהגעלה, ד שם"שגם לדעת האוסרים ביו, ועל כך משיב רביו
מטעם , מכל מקום יש מצריכים ליבון, ולא על ידי האור, ם אלא בחמין והייו שאף אם איו רוצה להשתמש בה115

ופולט תמיד בכל , כיון דתשמישו על ידי האור אין יוצא מידי דופיו בהגעלה בלא ליבון): "שם(ש "המבואר ברא
, הולא אמרין דכל מה דעתיד לפלוט דפולט בהגעלה ראשו, מידי דהוי אכלי חרס דלא סגי ליה בהגעלה, הגעלותיו

 ".אלא איו יוצא מידי דופיו ופולט תמיד מעט מעט
שרוצה לחתוך בה חמין ... היקח מהעובד כוכבים , בין גדול בין קטן, סכין ישן (ז"ע שם ס"שוכבר הובא לעיל מ 116

 .)מלבה... 
גדים  וכן ביאר בפרי מ.)דלפעמים היכא שיש עוד צד להקל סמכין אסברא זו דמקרי היתרא בלע (ק יד" סי"ח 117
דיש ' ב, דיש אמרים דהולכין אחר רוב תשמישו' א, טעמים להיתרא' יש לומר דכאן איכא ב): "ק ו"א ס"א(

ובמאמר ". בצירוף תרי טעמי יש להתיר סכיים בכלי ראשון... סגי בהגעלה , אומרים בהיתרא בלע אף על ידי אש
 ".ן שיש צד אחר להקלכיו, סמך בזה על האומרים דחמץ התירא בלא מקרי): "ק ז"ס(מרדכי 

 ."ג וש" כדלעיל סי118
 ).שהולכין בכלים אחר רוב תשמישן(ו "דלקמן סכ' דעה האשהיא . ש שם"וברא' ת בתוס" ר119
יש בזה כמה ון שכי,  לדעה זאת–" אין להם דין כלים הבלועים על ידי האור בלבד" לא תפרש כאן מאיזה טעם 120

) ב". (לא חיישי דלמא מיתרמי ועביד הכי, ון דאין תשמישו לכךכי) "א: (ת"פרטים שהובאו כולם לעיל בשם ר
 ".כיון דאין תשמיש קבוע על ידי האור סגי בהגעלה) "ג". (דכל מה שסופו לפלוט ברותחין פולט בהגעלה ראשוה"
 בדעתו לבאר' או אפשר הי. ולא הגיע לידיו, ואפשר ביאר רביו שתי הדעות שם, ת"ע שם לא הובאה דעת ר" בשו121

 .ולזה ציין לשם, הדעות' שם ב
ל דסכין בעי ליבון "ת דהא דקי"ואומר ר): "שם(' כאמור בתוס, ת לא התיר שם אלא בסכיים קטים"אף שגם ר 122

אבל סכיים קטים שאין דרך ... שדרך לצלות בה בשר , הייו דוקא באיסור דסכין גדולה, היכא דאיסורא בלע
  ". אף בשל עובדי כוכבים,הלצלות בהם בשר ודאי סגי להו בהגעל

ולא , דהא פסקין הכא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון): "ה אבל"א ד, ח(וכתב שם  ,ן"רמכל מקום חלק עליו ה
  .)ק ב"ס(כאן דרכי משה וכדבריו פסק ב". מפלגין בין גדולה לקטה

... הי סכיי בפסחא ): "ב, לפסחים (שהרי כאן תפרש בגמרא , ובאמת יש מקום להתיר כאן בהגעלה לכל הדעות
מטעם הראשון ) א(, שי פירושים) ה והלכתא"שם ד(' ותבארו בתוס". והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון

הרי שבכל אופן .  דהתירא בלע–מטעם השי המבואר כאן ) ב. ( שרוב תשמישן איה על ידי האור–המבואר כאן 
  .הו עיקר טעם הלכה זווהמחלוקת היא רק מ, סגי כאן בהגעלה

  .)מגעילן בכלי ראשון ומותרים(ג "סע "טור ושו. )ברותחין ובכלי ראשון(ב , פסחים ל 123
אפילו איו על ) א: (מבאר בקצרה מהי הגעלה בכלי ראשון, כיון שהוזכרה כאן לראשוה ההגעלה בכלי ראשוןו

  .שהמים מעלין רתיחה) ב. (האש
 מעלין –ג "תב ס' לקמן סי) ב. ( אפילו איו על האש–לקמן סעיף כה ) א: (רשי פרטים אלו יתבארו בפרטיות יות

 .ויתבאר לקמן שם. רתיחה
ה " וראה לקמן סכ.)אפילו איו עתה על האש, וכלי ראשון קרא שהרתיחו בו מים על האש ( שםע"טור ושו 124
 .ויש אומרים שכן הוא גם בשאר איסורים, ין פסח דהתירא בלעדיש אומרים דהייו דוקא לע, )198והערה (
 . אפילו שתמש בו איסור בכלי ראשון על האש125
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  :127ב"ן תנכמו שיתבאר בסימ

 130 המסיר את כל129 במשחזת או ברחיים או בדבר אחר128 וקודם הגעלה צריך לשוף את הסכיניםטו
 . שבהן קודם שמגעילן132 והטינופת131וכן שאר כל הכלים צריך להסיר כל החלודה. החלודה שבהן

 דהיינו כשאין שם ,' כלומר רק את הזהב וגו,' בפרשת הגעלת כלי מדין אך את הזהב וכו133שנאמר
 יש , אבל כשיש שם חלודה או שאר טינופת,ודה רק זהב בלבד מועלת הגעלה להפליט הבלועחל

 ואין הגעלה מועלת למה ,לחוש שמא יש שם משהו מממשות האיסור בעין תחת החלודה והטינופת
  :134שהוא עומד בעינו ואינו בלוע בתוך דופני הכלי

 ישים גחלים בוערות על , ולהעבירה או שאינו רוצה לטרוח,135 ואם אינו יכול להעביר החלודהטז
 וישהה אותם שם עד שאם יגע אדם בצד השני של הכלי במקום שכנגד החלודה יהיה ,מקום החלודה
 שאז בודאי נשרף כל ממשות איסור שתחת , מחמת שנתלבן הכלי מן הגחלים136היד סולדת בו

___________________ 
 ).רק שעודו רותח(ע שם " טור ושו126
 .  סעיף ג127
וקודם  (ג"ע ס"טור ושו. )דבעין אחר לא יפלוט, וקודם לכן צריך לשופו ולקותו יפה (ז' ב סי"פפסחים ש " רא128

 .)להעביר כל החלודה שבהם קודם הכשרו, ופם יפה במשחזת או בריחיםההגעלה צריך לש
אלא קט ההווה דמסירין ... דהוא הדין בדבר אחר , ראה דלאו דוקא במשחזת וריחיים (ה וקודם"ז ד"ח ס" ב129

 .)ק ד"ס(אליה זוטא וב, )ק יב"ס( הובא בבאר היטב .)החלודה והזוהמא מן הסכיין במשחזת וריחיים
". מועט למרובה... ובכאן אין חילוק בין ): "כלל ח סין סז(כמבואר באיסור והיתר הארוך , ל שהוא אפילו כ130

לא עולה , כל שיש בו גומות או חלודה אפילו כל שהוא, ש אמר כללא הוא"מהר): "כח' ע (הגעלה' ל הל"מהרי
דאף אם לא שאר רק מעט , ארוךכתב באיסור והיתר ה): "ק ה"קכא ס' ד סי"יו(דרכי משה ". ובעי ליבון, בהגעלה

 ".דאף במעט אין לו תקה בהגעלה): "ק ו"כאן ס(אליה זוטא ". אין לו תקה בהגעלה
וכן כל כלים צריך  (כח' הגעלה ע' ל הל"מהרי). וכן כל הכלים צריך להעביר כל חלודה שבהם קודם הכשרן(טור  131

 .)לקרן מכל טיוף וחלודה טרם הגעלה
, שגם כלי שאין בו חלודה צריך לשפשפו מהטיופת שבהן, וכעת מבאר. סקים אודות חלודה עד כאן הובא מהפו132

  ).טרם הגעלה... וכן כל כלים צריך לקרן מכל טיוף (ל "וכמובא לעיל ממהרי
  ).53ולקמן שם הערה (ז "תב ס' ומבוארת יותר לקמן סי, הלכה זו זכרה כאן בקיצור

והגים שאין , כן בכלים אלו שיש חשש שההדחה ושפשוף לא יועילו להעביר מהם לגמרי הטיופת הדבוקהול
 ).397והערה ( - ח"כדלקמן סמ, השפשוף והגעלה מועלת להם

מר שצריך להעביר ורבותיו אמרו אך את הזהב לו(שם י "רשופ. )תעבירו במים... אך את הזהב (ג - כב,  לאמטות 133
 זוטא ספרי. )אך המתכת יהיה כמות שהוא, שלא יהא שם חלודה, וזהו לשון אך, חלודה שלו קודם שיגעילו

אמר , אך את הזהב (ילקוט שמעוי מטות רמז תשפה). אמר אך לחלוק חלודה שלהן, אך את הזהב(כב , במדבר לא
 ). הזהב ואת הכסף מכאן שצריך להעביר החלודהותיא בסיפרי אך את (ש שם"רא .)להעביר חלודה שלהן, אך

כי אין הגעלה , ולזה לא מהי הגעלה, שמא יש באותו מקום ממש מן החמץ והחלודה מכסהו, והטעם (ק ו" סז"ט 134
  .)למה שהוא בעין

הייו שלא יפלוט את החמץ בעין , "דבעין אחר לא יפלוט): "המובא לעיל(ש "וראה שמפרש כן את דברי הרא
   .מג' קובץ דברי תורה יב עוראה . החלודהשתחת 

שאו חוששין שמא תחת אותן ): "שעא' א סי"ח(א "ת הרשב"שתבאר בשו, וכן הוא בדין הסדקים והטלאי
 ".וממשות של איסור איו כשר בהגעלה, החתיכות כס מגוף האסור

ולא יוכל לקרו , והוא בתוך הכלי, שיש בו סדקים או גומות או חלודה... דבר שדיו בהגעלה ( סעיף ד לבוש 135
עד [אז סגי להם בליבון קל כזה , פ שדיו בהגעלה מלבין אותה במקום הסדקים והחלודה"שאע, ולקותו יפה

כי האש יבעיר , ובליבון אין צריך להעביר החלודה): "ק ז"ס(ז "וראה ט). דעדיף מהגעלה] שקש שרף עליו מבחוץ
 ".את הכל

אלא רק עד שתהא יד , אין צריכין ליבון גדול דשירת קליפה... אותם הבלועות היתר (תס ז רמז ת" סוף עמרדכי 136
הובא ). וגם רגילים לבדוק על ידי תית קש עליה מבחוץ לראות אם הקש שרף בהכי סגי, סולדת בו משי עבריה

  .ה והליבון" די"בב
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  .137החלודה

יהיה קש או חוט נשרף מצד  עד ש, להחמיר להשהות הגחלים כל כך על החלודה138והעולם נהגו
 ומשהה , נגד הגחלים שעל גבי החלודה,דהיינו שקושרין קש או חוט סביב הכלי מצד השני (139השני

  .) עד שישרוף הקש או החוט שכנגדן בצד השני,את הגחלים כל כך

  :141 יעשה כן אחר ההגעלה, ואם לא עשה כן קודם הגעלה.140ואחר כך מגעילין את הכלי

___________________ 
, עליהם עוד] ם"הרא[שטען (ה " וסוף סד" סח"פרו, )בליבון קל כזה שאיו יכול ליגע בו בצד השי (ק כז"א ס"מ

כשהאש חם כל כך מחוץ לכלי שהעופרת יותך בפים בתוך , דכיון שהכשירן בהגעלה למה לא יוכשרו על ידי האש
 ,)י שאם עבר חומם לצד חוץ עד שאיו יכול להגיע בהן ידו חשיב כמו הגעלה"בשם ר] ה[וכן כתב בעל התרומ, הכלי

שאם עבר חומו לצד חוץ עד שאיו יכול , י" בשם ר]ה[וכן כתב בעל התרומ (מג' א סי" ח]ם"[ראבשם תשובות ה
דאם עשה כל כך אש , ואומר מורי רביו(י "בשם ר, קסא'  סיהתרומה' סבשם  ,)להגיע בהן ידו חשיב כמו הגעלה

  .)ה ומותראז חשיב כהגעל, וידו סולדת לו ליגע בחוץ, בפיהם שאיו יכול ליגע בחוץ בדופי החבית
האש גדול כל כך וחזק מבפים שידו סולדת מבחוץ אם ... משה מקוצי ' וכתב הרב ר (ה קיסא"ב ד, ז לג"ע' תוס

אם האש גדול כל כך וחזק בפים שידו סולדת בחוץ  (א, ת קמח ה" ל]ג"[סמבוהוא , ) וחשוב כמו הגעלה,מותר
  ).מותר וחשוב כמו הגעלה

דאם עושה אש מבפים ויתחמם החבית , וכן כתוב בתוספות,  כתב]ה[ התרומובעל (ז" כלל יט סש"ראת ה"שו
  .)מבחוץ עד שאיו יכול ליגע בו

  ).עד שעבר חומם לצד חוץ כל כך שהיד סולדת בו... אבל אם הסיקן מבפים  (ד" סיקלה' ד סי"ע יו"טור ושו
 .וגם שם סמו כל הספרים האלה, עיף יסוכן הוא גם לעיל 

וכן הוא . )כדי שישרף גוף האיסור אם ישו... או רגילין בכל כיוצא בזה שמיחין גומרי  (שעא' א סי"ת הרשב" שו137
כדי שישרוף ממשות ... עד שאם ייח שם קש או חוט יהיו שרפין ... צריך להיח גחלים בוערות  (ח" סללקמן

 .)האיסור שתחתיו אם ישו שם
וכבר ). או שהקש או החוט שרפים מבחוץ,  שהיד סולדת מבחוץאו( והייו שבפוסקים הובאו שי האופים 138

ואילו הליבון , אלא שבמקום שההגעלה עצמה איה מועלת. דסגי במה שהיד סולדת מבחוץ, תבאר לעיל סעיף י
אלא להחמיר לשהות עד שהקש או החוט שרפים , אזי הגו שלא להסתפק במה שהיד סולדת מבחוץ, קל מועיל
   .מבחוץ
 לעין – )במוסגר(ח "סלולקמן ,  לעין גומא סדק או קב–ט " סיוכן הוא לקמן,  לעין חלודה–באר כאן שכך ת
ואפשר שהמהג ): "ה כלי מתכות"טו ד' סי(ת תורת שלום " וכן פירש בשו. לעין בית חרוסת– ד"סמולקמן , טלאי

 ".וכן ראה, הוא להחמיר רק במקום שיש חשש ממשות חמץ
'  הלהגהות מיימויות). גם רגילים לבדוק על ידי תית קש עליה מבחוץ לראות אם הקש שרףו(  שם מרדכי139

ל שאם מלבו עד שאם ישים עליו קש יהו יצוצות "ץ ז"ר אביגדור כ"מצאתי בשם ה(ז אות ה " פימאכלות אסורות
ל והג ליתן "ש ז"ם זכר אברה"ראיתי אי המחבר את מורי חמי מה(תשמב ' אגור סי. )יתזין ממו סגי בהכי
ולשהות הגחלים בתוכו בוערות עד שהחוט בחוץ , ולסבב המדוכה בחוט סביב בחוץ קשור, בתוכו גחלים בוערות

 ופירש .)שישרוף עליו קש מבחוץ סגי (ז" וסט)אם תלבן כל כך שקש שרף עליו מבחוץ (ד"א ס"רמ. )ישרף ודיו
 ".עליו קש מצד חוץ ישרף מכח הליבוןרוצה לומר שאם ישימו ): "סעיף ד(בבאר הגולה 

ואחר , כדי שישרף גוף האיסור אם ישו... או רגילין בכל כיוצא בזה שמיחין גומרי  (שעא' א סי"ת הרשב" שו140
). ואחר כך מגעיל כל הכלי, ישים גחלים על מקום הטלאי עד שישרף גוף האיסור אם ישו(ג "ע סי"שו. )כך מגעילן

 .ט" סוף סיוכן הוא לקמן
  ".אבל איפכא לא יעשה מפי דיתפשט הטעם ממקום ליבון למקום שגיעל כבר): "ג"סי(ואף שכתב העולת שבת  141

שחוששים שלאחר שח מרתיחת ההגעלה , )22' ב ע"יסן תשס(בקובץ אור חדש , י מפאפא"ר מהר"וביאר אדמו
ולפי זה הקשה על .  החלודה בלבדשאז לא יספיק הליבון במקום, יבלע כל הכלי מהאי משהו בעין שתחת החלודה
  .רביו כאן שלא הצריך ליבון קל קודם הגעלה

וכן לקמן ". ואם לא עשה כן קודם ההגעלה יעשה כן אחר ההגעלה): "ט"סוף סי(ולקמן , לא חשש לזה רביו כאן
וכתב , "ואחר כך מגעיל כל הכלי... ישים גחלים על מקום הטלאי ): "ג"סי(ע שם "ש בשו"השמיט מ) ח"סל(

ייח עליו ): "מ"ס(וכן סתם לקמן ". להיח גחלים על הטלאי... צריך להיח גחלים בוערות על הטלאי : "בסתם
  ".גחלים
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 אבל אם הוא בצד . במקום שמשתמשין בו בקבע,ה הוא בצד הפנימי של הכלי וכל זה כשהחלודיז
 מכל ,פ שלפעמים מגיע תשמיש החמץ גם מבחוץ" ואע, שלא נשתמש שם חמץ,142החיצון של הכלי

 לפיכך אין חוששין שמא יש שם ממשות ,מקום כיון שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד לשם
  :יך להעבירה כלל ואין צר,החמץ בעין תחת החלודה

 שכשגורדין אותה משם יש בה כמה ,)ט"שקורין ראש( וכל זה בחלודה שיש בה קצת ממשות יח
 שמא יש תחתיה משהו ממשות האיסור בעין ואינו , שאז יש לחוש אם לא יגרדו אותה משם,עפרורית

שנמצא  כמו , אבל אם אין בחלודה ממשות כלל רק מראה בלבד.נראה לעין מחמת שהחלודה מכסהו
 שאף אם יגרדו אותם לא יהיה שם שום ,לפעמים שיש שחרות או אדמימות בצד הפנימי של הכלי

  .143 אין לחוש כלל שמא יש שם משהו חמץ שאינו נראה,עפרורית

 כיון , שאין מעכבין את ההגעלה,)ן"שקורין ערד פלעקי(וכן הדין באותן כתמים הנעשים בכלי בדיל 
  :144ד רק מראה בלב,שאין בהם ממשות

 שאינו יכול לחטט , שיש בו גומא או סדק או נקב, או אחד משאר כלים הצריכין הגעלה, סכיןיט
 דהיינו , אם הן במקום שמשתמשין בו בקבע.145 אין הגעלה מועלת להם,בתוכן לנקרן ולנקותן היטיב

___________________ 
ולא פירשו שהליבון צריך , "ואם היא ארוכה מלבה באמצע): "א"סי(ע שם "ובטוש, )ז"סל(וכעין זה תבאר לקמן 
  ".ן שצדו הגעל בולע מצדו השי שלא געלולא חיישי: "ומסיים בטור שם. להיות לפי ההגעלה

וצריך לומר דאותו מקום ששאר הפירור בעין וכס ): "ק יג"ס, ץ"כ(מה שכתב בהערות ובאורים שערי ביה וראה 
וגם פלט תיכף על ידי מי הגעלה ', ומה שכס לשאר מקומות שבכלי הוא בטל בס, טעמו להכלי סוף סוף ילבן

 ".י יש ששים גד המשהו חמץ שיש אולי שםובמי הגעלה בודא, שבשם
כל שיש בו גומות או חלודה אפילו כל שהוא לא עולה , ש אמר כללא הוא"מהר (כח'  ע,הגעלה' ל הל" מהרי142

כל הכלים שיש בהן סדקים  (ה" סא"רמ). אין מעכב, או למעלה על שפתו, אכן חלודה מבחוץ. בהגעלה ובעי ליבון
וכן הוא , משמע דאם הוא מצד החוץ של הכלי איו אוסר (ק י"ז ס"ט. )וך הכליוהוא בת, או גומות או חלודה

  .)עיין סוף סעיף כו, משמע דמבחוץ איו מזיק (ק טז"א ס"מ. )ל"במהרי
אבל אם הוא בצד החיצון ... כלי כסף המצויירים בצד הפימית שלהם בהיתוך זכוכית (ה "והייו האמור לקמן סע

  )היתוך זכוכית שמבחוץ לא בלע כלום מהחמץ ששתמש בו מבפיםשהרי ה... של הכלי מותר 
  ).אם הן במקום שמשתמשין בו בקבע דהייו מצד הפימי של הכלי(ט "כלדקמן סי, וכן הדין לעין קבים וסדקים

והטלאי הוא במקום שמשתמשין בו ... אם הטלאי הוא בצד פימי של הכלי (ח "לקמן סלכד, וכן הוא לעין טלאי
  ). דהייו מצד הפימי של הכליבקבע

 ).כל הכלים שיש בידותיהן גומות וסדקים וחלודה אין צריך לקרן כלל(א "כדלקמן סכ, וכן אם הם בידות הכלים
וכשגרר משם יש שם כמו ... ט "ויש שם ממש באותו ראס, ט"ראה לי דהייו מה שאו קורים ראס (ק ו" סז"ט 143

ואי אפשר , בפרט ביורות ומחבות, רות או אדמדומית באיזה מקום מהכליאבל לפעמים שיש שחו... עפרורית 
דאם לא כן לא תמצא כי , יכול להגעילו, ואין שם ממש רק מראה לחוד, להסירו משם לגמרי אפילו אחר הגרידה

דאותו מראה אין בו ממש , דאין בזה קפידא... כי יש הרבה כך שלא תוכל להסיר , אם אחד מעיר שתוכל להגעיל
דהייו , כל חלודה (ק יח" סי"ח. )ושפיר מועיל לו ההגעלה אחר שגורר כל מה דאפשר, שהוא חמץ בעין' דימא עלי

מה שאין כן אם אין בו רק , שעשה ממה כמו עפרורית כשגוררין אותו, ט בלשון אשכז"מה שאו קורין ראס
 .)ז"וכן כתב הט. אין קפידה, ן"אחד מן המראות שאו קורין פלעקי

 .)ן בלשון אשכז"שדרך להיות מה שקורין ערד פלעקי, וכן הדין לעין כלי בדיל (י שם" ח144
וועצה עשרה (ב , ז עו"הוא בגמרא ע, )ב"דלעיל ס(לעין הכשרת הסכין על ידי עיצה בקרקע , מקור הלכה זו 145

  ).אמר רב כהא ובסכין יפה שאין בה גומות... פעמים בקרקע 
דהגעלה , הלכך בעי ליבון... דסכיין גדולים דרך לעשות בהן גומות (לד ' ה סי"ז פ" עש"ראולעין הגעלה תבאר ב

כלים שמשתמשין בהן (שעא '  סיא"רשבת ה"שו). ואיו פולט במקום הגומות, כי איו יכול לקר הגומות, לא מהי
 שמא תחת אותן החתיכות שאו חוששין... צריכים כלים כאלו תקון קודם הגעלה ... בחמין שהיו בהן סדקין 

לפיכך או רגילין בכל כיוצא בזה שמיחין גומרי על . כס מגוף האסור וממשות של איסור איו כשר בהגעלה
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 ואין הגעלה , לפי שיש לחוש שמא יש שם משהו ממשות החמץ בעין.146מצד הפנימי של הכלי
  .147 למה שהוא בעיןמועלת

 וישהה אותם שם עד שאם יגע אדם כנגדן , והגומא148לפיכך צריך להניח גחלים בוערות על הסדק
 שאז בודאי נשרף כל ממשות איסור שבתוך הסדק או ,בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת בו

 בצד  והעולם נהגו להחמיר להשהות שם כל כך את הגחלים עד שיהיה קש או חוט נשרף.הגומא
  .149החיצון

  :151 ואם לא עשה כן קודם ההגעלה יעשה כן אחר ההגעלה.150ואחר כך מגעילן

 אין הגעלה , והן קבועין שם במסמרים קטנים, לפיכך אותם סכינים שידותיהן תחובין תוך בית ידכ
  .152המסמרים) סביב( כי יש גומות דקות הרבה במקום ,מועלת להם

 ויש ריוח מעט ביניהם להכניס לשם את ,חלקים מדובקין' מבואין צריך לומר אם גוף הבית יד נעשה 
 ואין הגעלה .153 שעל פי הרוב אי אפשר לנקר שם היטיב שלא יהיה שום טינופת דבוק שם,הסכין

  .מועלת אלא לכלי זך ונקי כמו שנתבאר

 דכיון שהדבק מתקלקל במים . אין הגעלה מועלת לה,וכן אם יד הסכין דבוקה בבית יד על ידי דבק
  .154 יש לחוש שמא יחוס על הדבק ולא ירתיח את המים יפה יפה,רותחין

___________________ 
כל הכלים  (ה" סא"רמ). מקום הסדקין אם הוא כלי של מתכת כדי שישרף גוף האיסור אם ישו ואחר כך מגעילן

וצריכין ליבון , אין להגעילן, ולא יוכל לקרן ולקותן, וך הכליוהוא בת, שיש בהן סדקים או גומות או חלודה
  .)במקום הסדק והחלודה

 .הכווה כראה לשיים שבחוד הסכין, "דסכיין גדולים דרך לעשות בהן גומות: "ש"ומה שהובא מהרא
 זה כשהחלודה וכל): "סעיף יז(שתבאר לעיל , וכמו בעין החלודה, כ כשהסדק הוא מצד החיצוי של הכלי"משא 146

 אבל אם הוא בצד החיצון של הכלי שלא שתמש שם .הוא בצד הפימי של הכלי במקום שמשתמשין בו בקבע
 מכל מקום כיון שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד ,פ שלפעמים מגיע תשמיש החמץ גם מבחוץ" ואע,חמץ
 ותבאר לעיל ". ואין צריך להעבירה כלל, לפיכך אין חוששין שמא יש שם ממשות החמץ בעין תחת החלודה,לשם

 ).142הערה (
 ."וש, ו"לעיל סוף סטוכד. א שם" רשב147
 . שםא"רמ. א שם" רשב148
 ." וש,עיף טזוכדלעיל ס. ד" סא"רמ 149
 ."וש, וכדלעיל שם. א שם" רשב150
 .)141הערה (ותבאר לעיל , שם כדלעיל 151
ראה דהסכיים המחופים בעץ בקתא וקבעו בהן מסמרות אין  (ש דהליבון"ה ומ"ז ד"ח סוף ס"ב. אחרונים 152

וכך קיבלתי מרבותי שדרשו כך . כי יש בקתות גומות הרבה ואי אפשר לקות כל הגומות, מועיל להם הגעלה
כי יש גומות , סמרות קטים אין מועיל הגעלהואם הקתא קבוע במ (ק ה"א ס"מ. )וכך והגין ואין לשות, ברבים

על כן אם , ח ושאר אחרוים כתבו לפי שצריך להגעיל גם קתייהו"הב (ק טו"י ס"ח. )הרבה במקום המסמרים
  .)כי יש גומות הרבה במקום המסמורים, הקתא קבוע במסמורים קטים איו מועיל הגעלה

... מעיילא לקתייהו ברותחין ): "ב, פסחים ל(כדאמרין הייו , "לפי שצריך להגעיל גם קתייהו"ומה שכתב 
אלא שבגמרא מיירי שאיו מחובר על ידי מסמרים ). ויתבאר לקמן ריש סעיף הבא" (והלכתא אידי ואידי ברותחין

 ).ק ח"מאמר מרדכי ס. ק ו"ראה אליה רבה ס(ולכן מועלת בו הגעלה , ולא על ידי דבק
 ).כיון שדבק בדבק חייס עליו, וכן בשל עץ(ק ו " אליה רבה ס.)חלקים בקתייהו' והוא הדין כל שיש ב (י שם" ח153
א "מ. ק יג"ז ס"ט. ט"ח ס"ב הובא ב.)כיון שהוא דבוק בדבק חייס עליו (קצג' י ווייל סי"ת מהר"שו. אחרונים 154
 . ק טו"סי "ח. ק יט"ס
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 , אין הגעלה מועלת להן,155 וכן שאר כל הכלים העשויין מקרן,וכן אם הבית יד היא עשויה מקרן
  : ויש לחוש שמא יחוס עליו,שהקרן מתקלקל במים רותחין

ם מגיע תשמיש החמץ גם  ורוב הפעמי, וכל זה בבית יד של סכין שמשתמשין חמץ בגוף הסכיןכא
 אין צריך לנקרן ,אבל שאר כל הכלים שיש בידותיהן גומות וסדקים וחלודה. 156בהבית יד של סכין

  .157כלל

 כיון ,159 הרי זה מותר באכילה, ותחבן בפסח לתוך התבשיל,158ואפילו אם לא הגעיל כלל את הידות
  .שאין דרך להשתמש חמץ בידות הכלים

 לפי .162 לכל הפחות161 עירוי מכלי ראשוןל ידי ע,160ל גם את הידותומכל מקום לכתחלה צריך להגעי
__________________ 

והכפות מן הקרים ששתמשו ): "ל' ח סיפס' הל(כמבואר במהיג , מקור הלכה זו הוא לגבי כפות העשויות מקרן 155
  ".מטעם דחייס עלייהו משום דמיפסדו בהגעלתן ולא מגעיל להו שפיר, בהן בחמץ בחמין אסירי אף בהגעלה בפסח

אסור , כפות קטות שעושין מן הקרים שמשתמש בהן קודם הפסח): "פו' חמץ ומצה סי' הל(ארחות חיים 
. ויש לחוש שמא יחוס עליהם ולא יגעילם היטב, פי שהן פסדין ברותחיןל, ואפילו בהגעלה, להשתמש בהן בפסח

ואין מכיסן לתוך כלי רותח , וכמו שחס עליהן עכשיו כן חס עליהן כל השה, ל כתב דכבולע כך פולט"ש ז"והר
  ".שלא יתקלקלו

קלין במים חמין דכיון שמתקל, יש מי שאומר דכפות העשויות מקרן אין להם תקה בהגעלה) "ז"ס( ע"שוטור ו
  ".חיישין דילמא חייס עלייהו

יש , יש סכיים שהקתא שלהן עשוי מקרן (כג'  ע,הגעלה' ל הל"מהריכמבואר ב, ומזה למדו גם לעין ידות הסכיים
וכן . משום דעל ידי הרותחין יתרכך הקרן ויתקלקל ויקפיד עליו מלהגעילו כדין, מרבותיו אוסרין אותן בהגעלה

  ). וכן איתא בארחות חיים על כפות עשויים מקרן. ים מקרןכל כלים עשוי
דחייס עליו ולא מגעיל , דאסר להגעיל כלי עצם, בארחות חיים איכא מאן דאמר (קצג' י ווייל סי"ת מהר"שווב

  .י שם"א וח"ז ומ"ח וט"ב הובא ב.)וראה לי דהוא הדין סכין שקתא שלו עצם. שפיר
 ".כמו שתבאר למעלה, מקרןחוץ ): "סעיף כה(וכן הוא גם לקמן 

  ).כדלעיל סעיף יד" (והלכתא אידי ואידי ברותחין... מעיילא לקתייהו ברותחין ): "ב, פסחים ל(הייו כדאמרין  156
כיון דמפורש , ראה לי דבסכין יש להחמיר אפילו דיעבד... צריך להגעיל ידותיהם  (]יז[ק "ז ס"טוכתב על זה ה

על כן ראה דבסכין , ואם כן מין לו להקל דיעבד, והלכתא אידי ואידי ברותחין.. .בגמרא בהדיא דבעין הגעלה 
כיון דבודאי גע בקתא בשעת , אם חתך בסכין שלא הגעיל הקתא בתבשיל חם בפסח, יש להחמיר אפילו דיעבד

  ".ד"כגון מחבת וכיוצא בו כלע, כ שאר כלים"משא, תשמישו בסכין
ר ראה שהחשש "וכאן בשוע". כגון על ידי לחם חם וכדומה"והוסיף , ק סט"ף סלשון זה העתיק במשה ברורה סו

). וכמו בדן הסכיים דלקמן סעיף כג(כי אם לחמץ צון שכס לגומות דקות שבידות הסכיים , איו ללחם חם
 ).ק כט"ס" (הערות וביאורים שערי ביה"ראה 

  :יך הגעלה גם בידות הכליםשיש שלושה טעמים להצר,  תוכן המשך דברי רביו כאן157
אין דרך להשתמש "כ בשאר הכלים "משא, אבל טעם זה הוא רק בסכין". מגיע תשמיש החמץ גם בהבית יד"ש) א(

  ".חמץ בידות הכלים
אבל מטעם זה סגי בדיעבד בהגעלת גוף הכלי ". שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו, בלע החמץ גם ביד הכלי"ש) ב(

  ".כך הוא פלט ממו על ידי גוף הכלי,  בהיד על ידי גוף הכליוכמו שבלע החמץ", בלבד
". בלע קצת מלכלוך החמץ לתוך הידות, בתוך מים חמין, שלפעמים כשמדיחין את הכלים מלכלוך חמץ שבהן) "ג(

 ".על ידי עירוי מכלי ראשון"אבל מטעם זה סגי בהגעלה 
' בלפי , ועלת הגעלת הכלי להכשיר גם את הידותמכל מקום מ, הייו שהגעיל רק את הכלים ולא את הידות 158

 .עיף הבאהדעות דלקמן ס
מיהו אם לא הגעילו הידות אין  (ב" סיא"רמ. )ומיהו ראה בדיעבד אין לחוש כל כך ( איסור והיתר כלל ח דין מד159

 .)לאסור בדיעבד
כל הכלים צריך  (ב"סיע "שוטור ו. )וכן המחבת, עץ פרור מגעילו ברותחין אפילו הבית יד ( מרדכי רמז תקעז160

 .)להגעיל ידותיהם כמותם
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 נבלע קצת מלכלוך החמץ ,שלפעמים כשמדיחין את הכלים מלכלוך חמץ שבהן בתוך מים חמין
  :163לתוך הידות

 את 165 יש אוסרין,164 ותחב את יד הכלי לתוך התבשיל, ואם לא הגעיל כלל אפילו את גוף הכליכב

___________________ 
, ודאי יכולים לעשות על ידי עירוי, מה ששאלתם על בית יד של מחבת(תמ ' סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר"שו 161

הבית יד של היורה (איסור והיתר כלל ח דין סא ). מה בולעו ביצוצות אף פולטו ביצוצות, כבולעו כך פולטו
). דהא לא אסר רק על ידי צוצות שגעו בה למטה, ומיהו על ידי עירוי סגי לה... רכין הגעלה כל כך מדיא לא צ

 .)ואפילו לכתחילה יכול להגעילו על ידי עירוי שמערה עליהן (א שם"רמ
" כמותם"ומשמעות הטור ומחבר , והמחמיר בכלי ראשון תבא עליו ברכה): "ק כה"א ס"א( ראה גם פרי מגדים 162

 ".ע כלי ראשוןמשמ
, משום דאי אפשר דלא בלעי גם הידות טעם החמץ בכל השה על ידי כלי ראשון (ה וכל הכלים"ב ד" סיח"ב 163

 .ק מ" סי"חוב. ב" סיח"פר הובא ב.)כשמדיחין אותן לקותן מהזוהמא לאחר תשמישן
  :ה"ולקמן סע, ובסעיף הקודם,  המשך תוכן המבואר כאן בסעיף שלפיו164

  ):א,  קעו–א , ד צמח צדק קעד"ביאור דעות אלו ראה פס" (חם מקצתו חם כולו"פוסקים בושא יש מחלוקת ה
... שכששתמש חמץ בחמין בגוף הכלי בלע החמץ גם ביד הכלי ): "שבתחלת הסעיף שלפיו(דעה הראשוה ) א (

  ).באהדעה זו תבארה לקמן הערה ה" (שארה בליעת החמץ בתוך היד ופלט ממו לתוך התבשיל
אף על פי כן הבלוע , אף על פי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו): "שבסוף הסעיף שלפיו(דעה השית ) ב(

  ).169דעה זו תבארה לקמן הערה " (שבמקצתו איו מתפשט בכולו על ידי חום זה
 ותחב את יד הכלי לתוך , אפילו את גוף הכליאם לא הגעיל כלל"ולכן , ומסיק רביו שמחמירים כדעה הראשוה

  ".יש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או במקום מיעת שמחת יום טוב"אבל . אסר התבשיל" התבשיל
*  

יש מחלוקת הפוסקים אם טעם החמץ שביד הכלי פלט ממו , "בלע החמץ גם ביד הכלי"ש, גם בדעה זו הראשוה
  :על ידי גוף הכלי

כך הוא פלט ממו על ידי , כמו שבלע החמץ בהיד על ידי גוף הכלי): "שבהמשך הסעיף שלפיו(הראשוה דעה ) ג(
על ידי שתחב את גוף , הגעילו את גוף הכלי, על ידי גוף הכלי, ולכן אם אחרי שבלע טעם החמץ בידות". גוף הכלי

  ).168דעה זו תבארה לקמן הערה  (וכשר כולו, פלט טעם החמץ גם מהיד של הכלי ,הכלי ליורת ההגעלה
מקצת חום זה שאיו חם אלא מחמת חום מקצת השי אין לו כח ): "שהובאה לקמן סעיף עה(ודעה השית ) ד(

דעה זו (גם אחרי הגעלת גוף הכלי לא פלט טעם החמץ מהיד של הכלי ,  ולפי זה".להפליט גיעול הבלוע שם
  ).665קמן הערה תתבאר ל

כ אם העמיד את הכלי על גבי האש לבשל "משא. או ליורת ההגעלה, אמם כל זה כשתחב את גוף הכלי לכלי רותח
  ).170והערה , ה"לקמן סוף סע(ומפליט ממו , אז ודאי מגיע חום הרתיחה לכל חלקי הכלי, בו
  :מ בין שי דעות אלו האחרוות"ש שי פקוי
" הרי זה מותר באכילה"שלדעה הראשוה , תחב את ידית הכלי לתבשיל של פסח, אם אחרי הגעלת גוף הכלי) א(

  .ולדעה השית אסר התבשיל על ידי הטעם ששאר בידית הכלי, )כדלעיל סעיף הקודם(
ואם אחר כך השתמש , ו דין חרס שאיו כשר על ידי הגעלהא שיש ל"י, כשציפוי הכלי עשויה מהיתוך זכוכית) ב(

שבזה פלט טעם החמץ שבידות ואסר , שלדעה הראשוה אסר התבשיל, בגוף הכלי בתבשיל חם של פסח
מקצת חום זה שאיו חם אלא מחמת חום מקצת השי אין לו כח להפליט גיעול הבלוע "ולדעה השית , התבשיל

  ).כדלקמן סעיף עה" (שם
אם טעם האיסור מתפשט , ל"והייו כיון שבעצם המחלוקת הראשוה ה, עשה הקיל רביו בשתי ההלכות האלולמ

בין אם היא לפי , לכן במקום שוסף עוד טעם להקל. מקילים במקום שיש הפסד מרובה, בכולו על ידי חום זה
ה השכבר הוגעל כל הכלי(ל "הדעה הראשו (ית הל "ובין אם היא לפי הדעה הש) שאין לו כח להפליט טעם

  .מצרפים טעם זה כדי להתירו לגמרי, )החמץ מהידית אל התבשיל של פסח

כאן , הסברות להתירא' וצריך לומר דסבירא ליה ב): "לקמן שם, רבלין(ר הזקן "וראה הערות לשלחן ערוך אדמו
הי סברא זו דלא אסר על ידי מ, ]שלא הועילה ההגעלה לציפוי היתוך זכוכית שמבחוץ, ה"בסע[דלא הוי הגעלה 

דהא תחב הבית יד , דליכא למימר מצד סברא זו, ]שתחב את יד הכלי לתוך התבשיל, ב- א"סכ[ולעיל . צד החיצון
ולפי זה . מהי ההגעלה דהכלי מטעם כבולעו כך פולטו] מכל מקום, ה"שלכן אין להתיר מטעם האמור בסע[גופא 

יפלוט טעם החמץ הבלוע בהיתוך זכוכית "שאז , בהמשך סעיף עה[לקמן וכד, כאן בשימש בצד החיצון גופא אסר



91  תנב- תמח–ג "חהלכות 

 לפי שכשנשתמש חמץ בחמין בגוף הכלי נבלע החמץ גם .ל מתכות אם הכלי וידו הן ש,התבשיל
 כך , החמץ בהיד על ידי גוף הכלי167 וכמו שנבלע.166 שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו,ביד הכלי

 הרי נשארה בליעת , אבל כשלא הגעיל אפילו את גוף הכלי.168הוא נפלט ממנו על ידי גוף הכלי
  . ונפלט ממנו לתוך התבשיל,החמץ בתוך היד

___________________ 
שסומכים בהפסד [כדלעיל שם לסמוך איש אומרים , אם לא בהפסד מרובה ומיעת שמחת יום טוב, "]הקבועה בו

, ]ומעולם לא אסר היד והציפוי שמבחוץ, "הבלוע שבמקצתו איו מתפשט בכולו"מרובה על דעת הפוסקים ש
  ".ש"עיי

קובץ דברי תורה ). ה"כאן ולקמן סע(מראי מקומות וציוים . א אות ב"צד ס' לסי" ר הזקן"פסקי אדמו"ראה גם ו
 .צו ואילך' יח ע

היה ראה דגם מה שלא כס , דבמתכת חם מקצתו חם כולו, ע"אומר מורי דצ(ק מצוה ריג הגהה ב " הגהות סמ165
יש מי ... או איפכא , התוחב כף חולבת בקדירה של בשר(א "צד ס' ד סי"ע יו"שבטוש' והיא דעה ב). ברוטב פולט

ויש מי שמחמיר בכף של (ד "צח ס' וסי, )משום דחם מקצתו חם כולו, משערים בכולו, שאומר שאם הכף של מתכת
כלי (ו "קכא ס' וסי, )משום דחם מקצתו חום כולו, אפילו לא הכיס אלא מקצת, כגד כולו' מתכת להצריך ס

  ).משום דחם מקצתו חם כולו,  אומרים שאם שתמש בו איסור במקצתו אסר כולויש... מתכות 
 ובלע שם טעם החמץ , ותחמם גם צד החיצון של הכלי,שחם מקצתו חם כולו): "סעיף עה(דעה זו זכרת גם לקמן 

 ".)ש למעלה שיש סוברין כן"כמ (...
  .)איידי דחם מקצתו חם כולו (א,  עדפסחים 166

שפוד ... שפוד של עץ (כמבואר בגמרא שם , שאין אומרים בהם חם מקצתו חם כולו,  או כלי חרסכ בכלי עץ"משא
ולא דמי לכף חולבת (ק מצוה רה "הגהות סמ). זה חם מקצתו חם כולו וזה חם מקצתו איו חם כולו... של מתכת 

של עץ הוא וחם דהתם הכף , כי אם מאותו קצת שתחבו בקדרה' דלא בעי ס, שתחב מקצתה בקדרה של בשר
משום , מכולה' אפילו לא תחבו כי אם מקצתה בעי ס, אבל ודאי אם היתה הכף של מתכת, מקצתו איו חם כולו

ולפי שהוא , כלי מתכות שאסר מקצתו אסר כולו(תורת הבית הקצר בית ד שער ד ). דמתכת חם מקצתו חם כולו
  ).מתחמם ביותר וכשחם מקצתו חם כולו

אבל ): "בתחלת סעיף הקודם(וכן לעיל , "כל הכלים צריך להגעיל ידותיהם כמותם): "ב"סכ(ע "ומה שכתבו בטוש
לפי שלפעמים כשמדיחין את הכלים מלכלוך חמץ (הייו מטעם המבואר בסוף הסעיף הקודם ". שאר כל הכלים

  ). בלע קצת מלכלוך החמץ לתוך הידות,שבהן בתוך מים חמין
כתב עץ פרור ) תקעז' סי(במרדכי בפרק כל שעה ... פי זה דוקא בכלי מתכת ול(ה וכל הכלים "ח ד"וכמבואר בב

ובעץ לא אשכחן , ומשמע אפילו בכלי עץ ואבן, ורביו גם כן כתב וכל הכלים... מגעילו ברותחין אפילו הבית יד 
ם החמץ בכל הוי משום דאי אפשר דלא בלעי גם הידות טע... ראה דטעם דעץ פרור ... דימא חם מקצתו חם כולו 

 ).השה על ידי כלי ראשון כשמדיחין אותן לקותן מהזוהמא לאחר תשמישן
 הרי זה ,ואפילו אם לא הגעיל כלל את הידות ותחבן בפסח לתוך התבשיל", ומה שתבאר בסעיף הקודם,  כלומר167

 ".גוף הכלישבלע החמץ בהיד על ידי "פלט גם מה , הייו כי בשעה שהגעיל את גוף הכלי, "מותר באכילה
די לו בהכשר הגעלה עד כדי , בקדירה של מתכת ששתמש בה איסור במקצתה (א,  בדק הבית בית ד שער ד לח168

י שמפעפעת הבליעה על "ואעפ, וכבר פלט כל מה שבלע, וכבולעו כך פולטו, דהגעלה הכשר פליטה היא, אותו מקצת
אם יודע  (קכא' ד סי"טור יו).  ידי הלחות פולט הכלכך עכשיו בהגעלה על, ידי הלחות ביותר מכדי שיעור התשמיש

אם ידוע שלא שתמש רק  (ז"א שם ס"רמ. )דכבולעו כך פולטו, כשר מי מקצתו, שלא שתמש אלא במקצתו
  .)כבולעו כך פולטו, בקצתו
י וראו, א המחמירים דלא סגי בהכשר המקצת"ש והרשב"יש לפסוק כהרא): "ק ז"ס( קכא' ד סי"ז ביו"טאמם ב

ורביו כאן סמך על דעת ). 665דעה זו תתבאר לקמן סעיף עה והערה " (לשמוע להם בפרט באיסור דאורייתא
  ).164הערה (וכדלעיל , הפוסקים דסגי בהגעלה במקצת

ואחר כך הסיק להקל . ולכן ציין אליו, במקצתשפסק דלא סגי בהגעלה , ז"ואפשר שבתחלה חשש רביו לדעת הט
  .ד שאר במקומו"ז ביו"והציון לט. א שפסקו דסגי בהגעלה במקצת"כדעת הטור והרמ

*  
שמה שצריך להגעיל גם שפת הכלי הוא רק , )א"תב ס' סי(הוא כמבואר לקמן , ל דסגי בהגעלת מקצתו"והא דקיי
  ).מובא לקמן שם מהגמראכ" (יצוצות היתזים מהתבשיל לשפת הכלי"מחשש 

כמו שבלע החמץ "כי ". הכלי] בשפת [שכששתמש חמץ בחמין בגוף הכלי בלע החמץ גם"אבל אין חוששים למה 
 ).9הערה ( וכדלקמן ". כך הוא פלט ממו על ידי גוף הכלי, על ידי גוף הכלי]שפה[בה
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 אף על פי כן הבלוע , שאף על פי שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו, ואומרים169ויש חולקין על זה
 ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או .170שבמקצתו אינו מתפשט בכולו על ידי חום זה

  :171ם טובבמקום מניעת שמחת יו

מועלת לו להכשירו להכניס  אין הגעלה , הנדן של סכינים שמכניסין לתוכו סכין של חמץ כל השנהכג
 כי עמוק , לפי שאי אפשר לנקרו ולנקותו היטב מן החמץ בעין שנדבק בו,172לתוכו סכין של פסח
שאז אפילו הגעלה אין  (174 פותח את התפירות ומגרדו יפה יפהם כן אלא א,173עמוק הוא מי ימצאנו

__________________ 
ל איסור שפל על הקדרה במקום אחד אין צריך " מעיל צדק כתב בתשובה וזר מחם"אבל מוה(ק יז " סך שם"ש 169

דאם הכלי עשה חם בראש אחד ופל , והא דאמרין חם מקצתו חם כולו הייו דוקא לעין זה... הגעלה בכולו 
אבל לא , שגורם חמימתו לאיסור ליבלע בראש השי, לעין זה מהי חם מקצתו חם כולו, האיסור בראש השי

דעת רוב הפוסקים ... ומביאו הבית חדש , כ"מהי שאם פל האיסור מצד אחד שיהא מתפשט בצד השי ע
דכף של מתכת שתחב בקדרה אין , ד"צ' ל לעיל סי"והכי קי... ל "וכן כתב מהרש... ץ והכי קיימא לן "ם מ"כמהר

ב דחם מקצתו חם כולו מכל מקום הטעם דאף על ג... צריך לשער אלא כגד מה שתחב ולא כגד כל הכף וכתבו 
כדלקמן [ב "י קל"י בתרומת הדשן סוס"כ מהרא"וכ, ץ"מ מ"והייו כדברי מהר, אמרין דהולך בליעתו בכולו] לא[

ק ג "צד ס' ך בסי"וכן פסק הש). ל"והכי ודאי קי... ש שהאריך "א עיי"ק' ובפסקיו סי] 662והערה , סעיף עה
ואף על גב (ק כח "ובס, )כן כתבו הפוסקים, מכל מקום איו מוליך בליעתו בכולו, ג דחם מקצתו חם כולו"דאע(

  ).מכל מקום לא הוליך בליעתו בכולו, דחם מקצתו חם כולו
מכל מקום איו מתפשט , ג דחם מקצתו חם כולו"דאע, וסברא ראשוה עיקר(ק ג " סצד' סיח "פרוכן פסק ה

' והאריך בזה בסי, )מכל מקום לא הוליך הבליעה בכולו, ג דחם מקצתו חם כולו"דאע (ק כד"וס ,)הבליעה בכולו
או , דכי היכא דאמרין חם מקצתו חם כולו אמרין שמתפשטת הבליעה בכולו, ויש לדקדק בזה(ק טו "קכא ס

, יעה בכולול שמתפשט הבל"ואת, פ שהחום מתפשט מכל מקום הבליעה אין בה כח להתפשט בכולו"דילמא אע
ם שכתב "ל כסברת מהר"דס... או דלמא לא שא , לעין הכשר אפשר דסגי ליה במקצת משום כבולעו כך פולטו

, ט"והגהות מיימויות בפ, התרומה' וס, א"ג לאוין קמ"וכן בסמ... זה ' ך בסי"ח והש"בתשובה הביאוה הב
וכן , מכל מקום איו מוליך הבליעה בכולו, ג דחם מקצתו חם כולו"כולם כתבו דאע, והמרדכי בפרק כל הבשר

 ים"ומהרש, ו"דעת האיסור והיתר הארוך כללל ושאר אחרו.(  
או , התוחב כף חולבת בקדרה של בשר): "א"צד ס' ד סי"יו(ע "והייו שהם מפרשים כן את הדעה הראשוה שבטוש

  ". בקדרהממו מה שתחב בכל ערים מש, איפכא
משערין בכל מה שתחב , או להפך, כשתוחבין כף חולבת בקדרה של בשר): "י ביטולמצוה ריג די(ק "ומקורו מסמ

  ".אבל מה שלא כס ברוטב אין אוסר... בקדרה של בשר 
כפירוש הראשון , "מכל מקום איו מוליך הבליעה בכולו, ג דחם מקצתו חם כולו"דאע", ומפרשים הטעם לזה

  ).תו בכולודלא אמרין שמוליך בליע (ק כד"א כאן ס"שבמ
דאף "): ע שם"ק והדעה הראשוה שבשו"בדעת הסמ(א שם "יובא הפירוש השי של המ) 665הערה (אמם לקמן 

 . ויתבאר לקמן שם".מכל מקום לא אמרין שמפליט מאותו צד שלא תחב... ל שמתחלה פשט האיסור בכולו "את
אף על פי שלא , אפשר דמודה בלבון): "ק יז"קכא ס' ד סי"יו(ך שם "תבאר בש, הכ על ידי צלי"משא,  של בישול170

  ".צריך לבון בכולו, שתמש איסור על ידי האור אלא במקצתו
הטעם בכל ) וכן מבליעים(ומפליטים , מתחממים כל צדדי הקדירה, אם הקדירה עומדת על האש, וכן אפילו בבישול
 ).ה"סוף סע(כדלקמן , חלקי הקדירה

 ).164הערה ( תבאר לעיל 171
והדן של סכיים אין לה  (ג" סא"רמ). והדן שהוא התיק שלו אין לה תקה להכשיר (כג' עהגעלה ' ל הל"מהרי 172

 .)ואסור להכיס בה הסכין בפסח, תקה בהגעלה
 אליה זוטאהובא ב. )וק עמוק מי ימצאהכי החמץ שם עמ. והדן שלהן אין לו תקה (תקמו'  סי]משה[מטה  173
  .ק ה"ס

 ).ועמוק עמוק מי ימצאו(כד , והוא על פי קהלת ז
והכווה להלכה . )ח"וכמו שכתוב סעיף י, דאם פותח התפירות וגוררה היטב אפשר דשרי, וראה לי (ק ח" סא"מ 174

שהקמח שבתוך התפירות ... קים וקודם הכיבוס צריך להתיר כל התפירות שבקצוות הש): "ד"תג סכ' סי(דלקמן 
 ".איו יוצא על ידי כיבוס
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  ):צריך

  הכשר חצובה 

 או מחבת 176 רגלים ומעמידין עליה קדירה' והוא כלי שיש לו ג,175)שקורין דרייפוס( חצובה כד
 לפי שלפעמים נשפך , אם רוצה להשתמש בה בפסח צריך ללבנה באור, על האור כל השנה177בתנור

  : ונבלע בה טעם חמץ על ידי האור שלא על ידי משקה,178עליה עיסה

  הכשר כלי ראשון ושני ועירוי 

פירוש כלי חרס שלא  (180 וכלי אדמה179 אחד כלי מתכת ואחד כלי עץ ואחד כלי גללים וכלי אבניםכה

__________________ 
 .)חצובה צריך ללבן (ד" סא"רמ. )ש"ללבן החצובה שקורין דריבו (י קצג"י ווייל רס"ת מהר" שו175
מכל מקום מה ששפך על החצובה מחוץ , וסגי בהגעלה,  והייו אף שמה שבתוך הקדרה בלע על ידי משקה176

חצובה ): "טו' סי(כמבואר בתורת שלום , ולכן צריך ליבון גמור. ר שלא על ידי משקהבלע בה על ידי האו, לקדרה
  :אבל; וכן הוא בחצובה שעל כיריים גז שלו". צריכה הכשר בליבון גמור) פוס' שקורין דריי(

אמם . או השרת הקליפה, שלא תמיד אפשר לראות בה יצוצות מתזין, החצובה שלו קשה בה הליבון גמור) א(
  ).93כדלעיל הערה ( מעלות 450אפשר להכיסה בתוך התור של יקוי עצמי בחום של 

אם ): "ז"סס(כדלקמן , אין התבשיל או הקדרה אסרים, ובישל בה בתוך סיר, גם אם משתמש בה בלי ליבון) ב(
שאין איסור בלוע ... וגם הקדירה יש להתיר ... היח שם תבשיל בקדירה אפילו היה התור חם התבשיל מותר 

ומי שרוצה ): "ה"סס(כמבואר לקמן , אלא שלכתחלה אסור לסמוך על זה". יוצא מדופן לדופן בלא רוטב
  ".שאין משתמשין בו בפסח או שאר דבר , מיח עליו חתיכת ברזל,להשתמש בפסח על גבי התור

הגו ): "ו"צב ס' ד סי"יו(ע "כמבואר בשו, מקום להתיר בדיעבד' יאולי ה, אף אם השתמש בה בלי ליבון ובלי סיר) ג(
ודוקא . שהאש שורפו ומייבשו, מותר, אבל אם פל כגד האש, כשפל באותו צד שאיו כגד האש... העולם לאסור 

ראה משה " (האש שורפו ומייבשו", שאם פל עליה משהו חמץ, וכן גם בחצובות שלו". בדבר מועט כגון טיפה
מעמידין "ש, אפשר דמיירי בחצובה שיש לה משטח, בחצובה" ליבון גמור"ומה שהצריכו כאן ). ק לד"ברורה ס

שאם שפך עליה חמץ , שהיא מתכת צרה, כ החצובה שלו"משא". לפעמים שפך עליה עיסה... עליה קדירה 
  .אבל קשה לסמוך על סברה זו בלבד". האשר שופרו ומייבשו"

מיח עליו (ה "כדלקמן סס, הכי טוב הוא להשתמש בו בפסח על ידי בלעך של שבת, בון גמורכשקשה לעשות לי) ד(
וכן ). ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להיח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתור מתחמם בפסח... חתיכת ברזל 

 ).ג אות קלג והערה קלט"ראה הגעלת כלים פי(הציעו כמה מהאחרוים 
בתוך הכירה או ... כגון שיושבת על גבי כסא של ברזל , ירה וגעת בגחליםדשאין הק): "י"ס(רג '  כדלעיל סי177

 ".כגון שיושבת על גבי כסא של ברזל, אם איה וגעת בגחלים כלל): "י"ס(רז ' ובסי". התור
  .)סה עליהשלפעמים שפך עי, וצריך ליבון, שמעמידין הקדרה עליה, רגלים' הייו כלי שיש בו ג (ק יב"א ס" מ178

  ).88והערה (ג "ראה לעיל סי(אפשר שסגי בהגעלה , כ אם שפך על החצובה משקה חמץ"משא
ואם בכלי חושת בושלה ומורק ושוטף (כא , הן בפרשת צו ו, רק כלי מתכות, בתורה זכרים לעין הכשר כלים 179

  ). ואת הכסף את החושת את הברזל את בדיל ואת העופרתאך את הזהב(כב , והן בפרשת מטות לא, )במים
, ]ברזל[ומי דפרזלא , ]עץ[קוט האי כללא בידך דמאי דאעא  (ב, ב ח"פפסחים  ף"ריואילו שאר המיים תבארו ב

שהשתמש בהם חמץ כל [דאישתמש בהו חמירא כולה שתא , ]יתפרש בסמוך[ובורמי דגללי , ושאר מיי מתכות
חמץ ' ם הל"רמב. )ף"שהעתיק לשון הרי (ז' ב סי" פש"רא). צריך למיגעליהו בכלי ראשון, שוןבכלי רא] השה

אחד כלי עץ "(ח "ע ס"טור ושו). כלי מתכות ואבים וכלי עצים... כלי מתכות וכלי אבים (ד - ג"ה הכ"ומצה פ
 ,ש"ף ורא" שברי"גלליבורמי ד"את שפירשו והייו ; "ואחד כלי אבן ואחד כלי מתכת דים להכשירם בהגעלה

והייו ; "וכתבו האחרוים וכן כלי גללים"(ק לו "י ס"ח). שיש: ה גללים"ב ד, י שבת טז"כפירש, שהם כלי אבים
 .וראה גם הערה הבאה).  שעשה מהן כליצעיפי בקר: ה כלי גללים"א ד, י שם ח"כפירש

וכלי אדמה אין טעוין מריקה ושטיפה אלא כלי גללים וכלי אבים (ב "י הי"זבחים פ] צוקערמאדל(תוספתא  180
והא דתיא בתוספתא (ג לאוין עז "סמ. )האי הדחה הייו הגעלה (רצז' ז סי"אור זרוע פסקי עלפירוש ). הדחה

כלומר , ן)י(ההוא מדיחן הוי פירוש כמו מגעיל, ]ן[דזבחים כלי אבים אין טעוים מריקה ושטיפה אלא מדיח
ק ד "א סוף ס" מ.)כלי גלגלים וכלי אדמה כלי אבים צריך הגעלה (ז"הות אשרי סוף עהג). ן במים רותחין)י(מדיח

 ).לבה שתייבשה בחמה יש לה דין כלי אדמה(
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ומה ) 183חוץ מקרן כמו שנתבאר למעלה (182ואחד כלי עצם) 181נצרפו בכבשן אלא נתייבשו בחמה
 כדרך שנשתמש בהן כך צריך , שנשתמש בהן חמץ על ידי משקין חמין,184ר"ל מוט"שקורין פערי

  .186 על ידי הגעלה185להכשירן

 כגון קדירות ואלפסין ,ידי חום כלי ראשוןכיצד כלים שנשתמש ונבלע בהן חמץ כל השנה על 
 או אפילו לאחר שהעבירה מן , כשהיא אצל האש188 וכן כף שהוא מיוחד להגיס בו הקדירה,187ויורות

 וכן כף שהוא מיוחד להוציא בו התבשיל ,189האש אלא שהתבשיל בתוכה חם בכדי שהיד סולדת בו
הן חמץ כל השנה על ידי חום כלי  כל אלו וכיוצא בהן שדרך להשתמש ב,190מהקדירה לתוך הקערה

  .191ב" ועל דרך שיתבאר בסימן תנ, צריך להגעילן בתוך כלי ראשון רותח,ראשון

  .193 כמו שנתבאר למעלה192ונקרא כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירוהו מן האש

__________________ 
 שאיו מצרפו בכבשן מעשה ידי יוצר דיהוי קרוי ,כלי העשוי מטיט כזה(ה אלא אי אמרת " א ד,י שבת ח" רש181

א "מ). כלי חרס שתייבשו בחמה ולא צרפו בכבשן(ה כלי אדמה "דב , מחות סט' תוס .) אלא כלי אדמה,כלי חרס
... לבים שתייבשו בחמה (ב " וכן הוא לעיל סי.ק יב"י ס"ח. )לבה שתייבשה בחמה יש לה דין כלי אדמה (ק ד"ס

 ).די להם בהגעלה כשאר כלי אדמה
י דכלי עצם אין צריך הגעלה דלא ראה בעי] רצז' ז סי"פסקי ע[כתוב באור זרוע  (רמז תקפבפסחים  מרדכי 182

דלא , איה אוסרת, אפילו בת יומא ואפילו אין בה ששים, ואם תחב כף חולבת של עצם לתוך קדרה של בשר, בלעי
מטות [דהא אמר בפרשת כלי מדין , אמם לבי וקף קצת... בלעה מן החלב כלום ולא פלטה לתוך קדרה של בשר 

וכל שכן כלי עצם וכלי קרן של , י להביא את הקרים ואת הטלפים והעצמות"ופירש רש, וכל מעשה עזים] כ, לא
והייו מה . )ק דחולין"וכן דריש ליה תלמודא בפ. מדקאמר תתחטאו ,אלמא איכא בליעה בכלי עצם, שור הגדול

  ".כלי עצם ככלי מתכות דמו): "ב, כה(שאמרו בגמרא שם 
  .)וכן כלי עצם צריכים הגעלה (ח"א ס"רמ

 ).ג הערה שמט"פי" (הגעלת כלים"אשוים בזה ראה דעות הר
ויש לחוש שמא יחוס , שהקרן מתקלקל במים רותחין, כל הכלים העשויין מקרן אין הגעלה מועלת להן ( סעיף כ183

 .)עליו
משא״כ , דקרן ימוס מהחום, ראה לי שאים דומים לקרן, והעשוים מפערלי מוטר (ז" סיום טוב מלבושי 184

מה שקורין בלשון אשכז פערל ... וכתבו האחרוים וכן  (ק לו" סי"ח. )וא חזק וקשה מאודהפערלי מוטר שה
ראה לי כיון שהוא חזק וקשה מאוד , כתב מלבושי יום טוב העשוים מפערל מוטר (ק יא" סאליה זוטא. )מוטר

 .)איו דומה לקרן שימוח מחום
ע "טור ושו. )עו מתוך כלי ראשון כך פולטו בכלי ראשוןכבול(י שם "ורש). כבולעו כך פולטו(ב ,  פסחים לגמרא 185
 .)כפי תשמישן הכשרן, כלים ששתמש בהן בחמין (ה"ס

 .)מגעילן ...  חמיןל ידידברים ששתמש בהן ע (ב, ז עה"ברייתא ע 186
כגון קדרות  (ג"ה הכ"פהלכות חמץ ומצה ם " רמב).כגון היורות הקומקמוסון ומחמי חמין ( ברייתא שם187

 .)ןואלפסי
ה עץ "י שם ד"רשו. )אמר רב הוא בריה דרב יהושע עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי ראשון (ב, לפסחים  גמרא 188

 .)כגון כף שמגיסים בו בקדרה (ע שם"טור ושו. )שמגיסין בו הקדרה (פרור
עץ שתוקעין שהוא , ן"בשם הרמב] ה אבל"ב סוף ד, פסחים ח[ן "כמו שכתב הר... עץ פרור המוזכר  (ה"ח ס" פר189

ועיקר תשמישו לאחר שמסלקין את , בו עצים ובולטים ממו אילך ואילך וממחין ומפררין בו כל מאכל עבה
כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירוהו ): "ז"שיח סי' סי(לעיל כדו. )הקדרה מן האור ומשימין אותה על גבי קרקע

  ".מעל האור מבשל כל זמן שהיד סולדת בו
 .באר לקמן בסמוךית, ולעין הגעלה בו

 . שיתבאר דיו לקמן סעיף כח190
 . ואילך סעיף ג191
דעה . )רק שעודו רותח, אפילו איו עתה על האש, וכלי ראשון קרא שהרתיחו בו מים על האש (ג"ע ס" טור ושו192

  .)אפילו איו על גבי האש, וקרא כלי ראשון בעודו רותח, מגעילן בכלי ראשון (קכא' ד סי"בטור יו' הא
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 , שכל כלי שנשתמש בו איסור על ידי חום כלי ראשון כשהיה הכלי ראשון אצל האש194ויש אומרים
  .195 דכבולעו כך פולטו,לו גם כן בתוך כלי ראשון העומד אצל האשצריך להגעי

 אבל בחמץ אפילו לכתחלה יש לסמוך על .ולכתחלה יש להחמיר ולחוש לדבריהם בשאר איסורים
 שהרי יש אומרים שאפילו כלים שנשתמש בהן חמץ על ידי האור בלבד מועלת .196סברא הראשונה

  .198ן האש בכלי ראשון לאחר שהעבירוהו מ197להם הגעלה

 שלדברי הכל יכול להגעילו בכלי ראשון לאחר ,ואין צריך לומר כשמגעיל כלי הבלוע מבשר וחלב
 אם לא נבלעו בו בבת , אף על פי שטעם הבשר והחלב נבלעו בו על ידי האור,שהעבירוהו מן האש

  :199 מטעם שנתבאר למעלה, אלא בזה אחר זה,אחת

 אין צריך להגעילן בתוך כלי , כגון קערות,כלי ראשון וכלים שנשתמשו בהם חמץ על ידי עירוי מכו

___________________ 
שהעבירן : "י שם"וברש". האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין): "א, שבת מב(קורו במשה ומ

שאפילו אחרי , שמכאן למדו) קכא' ד סי"וביו, כאן(י "וכתב הב". דכלי ראשון כל זמן שרותח מבשל... מן האור 
  .שהעבירוהו מן האש הרי הוא מבשל ומגעיל

*  
ואפילו הכי , פוסק רתיחתה, עצמה כשמסלקין אותה מן האש] שהרי היורה): "[מז תתחר(ז "וראה מרדכי סוף ע

 ).25הערה (ג "תב ס' ויתבאר לקמן סי". הוי כלי ראשון
 אפילו אם עכשיו בשעה שמגעילין בתוכו איו ,וכלי ראשון קרא הכלי שהרתיחו בו המים אצל האש ( סעיף יד193

 .) הרי זה קרא כלי ראשון,ד אצל האשעומ
אלא , שאין מגעילין כלי שקבל בלע מחמת כלי שהוא על גבי האור (דרש' ה גרסין בגמ"ד) ב, לח(ז "ן סוף ע" ר194

כתב הטור  (ק ג" סעולת שבת. )דכלל גדול אמרו בהגעלה כבולעו כך פולטו... ברותחין שהן בכלי שעל גבי האור 
ולא סגי בכלי שוטל , כך מי הכשירן על האור דוקא, עים מכלים שהם היו על האורדכלים הבל, א"בסימן קכ

' ד סי"טור יו. )וראה לי להחמיר באיסור דאורייתא. ומדברי המחבר בכאן לא משמע כן. מעל האור ועדיין רותח
שהאש מהלך צריך שתהיה גם כן ההגעלה דווקא בכלי , ויש אומרים אם שתמש בכלי בעודו על גבי האש(קכא 
, ומיהו כף שעיקר תשמישו איו אלא להגיס בו קדרה כשמוחת על גבי האש (ה" סח"פר. )והכי מסתבר, תחתיו

אלא , ולא סגי להו בהגעלה בכלי ראשון לאחר שהסירוהו מן האש, כבולעו כך פולטו, וכן קדרות ויורות וכיוצא
 .)א"ד בסימן קכ"ווכמו שכתב הטור בי, צריך שיהא האור מהלך תחתיו כשמגעילן

 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל195
  . משמעות אחרונים 196

". אפילו איו עתה על האש, וכלי ראשון קרא שהרתיחו בו מים על האש): "סעיף ג(ע "והייו ממה שפסקו הטוש
מש בכלי ויש אומרים אם שת): "קכא' סי(ד "ממה שפסק הטור ביו) י"א וח"ז ומ"ט(ולא העירו בזה האחרוים 

  ".והכי מסתבר, צריך שתהיה גם כן ההגעלה דווקא בכלי שהאש מהלך תחתיו, בעודו על גבי האש
וכמבואר , ראה דעתם שבחמץ יש לסמוך על דעת הפוסקים דסגי בהגעלה בכלי ראשון אפילו איו עתה על האש

, סעיף יד( וכדלעיל .)לעדלפעמים היכא שיש עוד צד להקל סמכין אסברא זו דמקרי היתרא ב(ק יד "י ס"חב
  .שכן היא הכרעת כמה פוסקים) 117והערה 

*  
שכתב בהדיא ובהגעלה , א]"מ[י "ח סוס"וראיתי באיסור והיתר הארוך כלל ): "ל' ח סי"או(והעיר בדברי חמיה 

והייו )". ש"ה עיי"א סוף סכ"ת' ל סי"ז רביו ז"ש מוח"ק מ"אלא שלפי זה צע(' אין חילוק אי בלע מאיסורא כו
ובהגעלה אין חילוק לכל דבר אי בלע מאיסורא או שרוצה להגעילה מבשר ): "שם(ש באיסור והיתר הארוך "מ

  ".בוןיכמו שיש חלוק בל, לצורך חלב
 .ובמראי מקומות וציוים כאן, )ה העולה"ד מערכת ה אות כג ד"אס(שדי חמד ש בזה ב"וראה מ

 .)105והערה (ג " כדלעיל סי197
 ).124והערה (ד " כדלעיל סי198
 .)98והערה (בהגהה ,  סעיף יג199
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  .200 כדרך תשמישן, אלא די להם שיערו עליהם רותחין מכלי ראשון,ראשון

 ועולה ההבל מהתבשיל שבאלפס ,201ואף על פי שלפעמים כופין קערה על גבי אלפס שאצל האש(
ל מקום כיון שרוב  מכ. ונמצא שנבלע בה חמץ לפעמים על ידי חום כלי ראשון,202ונבלע בהקערה

 שאנו , הרי נכשרין גם כן על ידי עירוי מכלי ראשון,תשמיש הקערות הוא לערות לתוכן מכלי ראשון
  ).203הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו

__________________ 
בולעו כך  דכ, עירויל ידי יכול להגעילן ע, כגון קערות, עירויל ידיוכלי שתשמישו ע (ה אבל"ב סד, שבת מב'  תוס200

וכלי שמשתמשין בו בעירוי  (ו- ה" סע"טור ושו. ) אבל כלי שתבשל בו איסור לא סגי להגעילו על ידי עירוי.פולטו
  .)אלא צריך לערות עליו מכלי ראשון, לא סגי ליה בהכשר דכלי שי, שמערה מכלי ראשון

 לפי שלפעמים שפך עליהם מרק מן ,להגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון... השולחות ): "ח"ס(וכן הוא לקמן 
  ".וכבולעו כך פולטו, הקדירה
 ,ואפילו לא הגעילה בתוך כלי ראשון): "ד"סס(תבאר לקמן , אף בחבית של שכר שאסרה על ידי צון, ויתירה מזו

 שיש לסמוך על ,)במקום הפסד מרובה או שעת הדחק( יש להתיר בדיעבד ...אלא על ידי עירוי מכלי ראשון 
  ". כיון שבליעתה היתה בצון,רים שאף לכתחלה די לה בעירוי מכלי ראשוןהאומ

סלים שמולחים בהם בשר ): "ה"סל(כדלקמן , סגי בהגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון, וכן כשאסר הכלי על ידי מלח
וי מכלי  טוב להחמיר ולהגעילן על ידי עיר, אם רוצה למלוח בהן בשר לפסח...כל השה במלח שלא בדק מחמץ 

  ". שבלע בהן על ידי מליחת הבשר בתוכם כל השה, להפליט מהם טעם פירור חמץ משהו שבין המלח,ראשון
*  

' סי(ולעין שבת תבאר לעיל .  שיש מחלוקת אם עירוי מבשל ככלי ראשון או ככלי שי)ח"קסח סי' סי(וראה לעיל 
 ."שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה): "ט"שיח סי

שהרי או מכסין בהן את התבשיל באילפס כדי , פעמים שבולעות בכלי ראשון (256' פסח ע' ר ויטרי הל מחזו201
הילכך קערות אף על פי שלפעמים , וכל הכלים הולכים בהן אחר רוב תשמישן (ו"לבוש ס). שיתבשל מהר

ן שרוב תשמישן הוא מכל מקום כיו, שפעמים כופין אותה על המחבת כשהיא על האש, משתמשין בהן בכלי ראשון
 .)כך הוא הכשירה על ידי עירוי, בעירוי שמערה עליהם מכלי ראשון

 ."וש, )בו החמץ על ידי חום כלי ראשוןדכיון שהוא מזיע מחום התבשיל שבקדירה הרי בלע (א " כדלקמן סמ202
רותחין בכלי שי ומשהי כי שדי עלייהו , כגון קערות וכיוצא בהן, והי דאישתמש בהו בכלי שי (ב, ב ח" פף"רי 203

 ותן אותן ,שתמש בהן חמץ בכלי שי כגון קערות וכוסות(ד "ה הכ" פם"רמב). להו בגוייהו עד דפלטן שפיר דמי
משמע דהגעלה , מדכתב ותן עליהם מים רותחין(ק ג "א ס" וכפירוש המ).לתוך כלי גדול וותן עליהן מים רותחין

משום דלאחר , והא דקרי ליה כלי שי. כרחך מיירי שתשמישן על ידי ערויאם כן על , צריכה להיות על ידי ערוי
  ).שעירה לתוכו הוא כלי שי

לפעמים בימות החורף מיחין אותן על האש לחמם בהם את היין ... כוסות (תתיז '  וסישעב' א סי" חא"רשבת "שו
...  בהן חכמים אלא אחר עיקר תשמיש לא הלכו... משורת הדין ראה שאיו צריך אלא הדחה ... וותין שם חמץ 

  .)ומכל מקום עכשו הגו בפסח להגעיל את הכל משום חומרו של חמץ
אי , שהרי צלוחיות וכוסות וקיתויות ששיו בהן מדיחן, כל כלי בתר רוב תשמיש אזלין ( שם דיבור הראשוןן"ר

  .)הואפילו הכי סגי להו בהדח, אפשר שלעתים רחוקות לא ישתמש בהן בחמין
אף על פי שלפעמים משתמשין בהם בכלי ראשון על , הלכך קערות. כל כלי הולכין בו אחר רוב תשמישו (ו" סע"שו

  .)כך הוא הכשרן, כיון שרוב תשמישן הוא בעירוי שמערה עליהן מכלי ראשון, האש
*  

ה מתשמיש כלי כשהקערה איה בת יומ): "סעיף לא(תבאר לקמן , טעם שהולכים בכל כלי אחר רוב תשמישווה
 וחכמים הקילו לילך אחר , אלא מדברי סופרים,אין צריך להגעילה ולהפליטה כלל מן הקערה מן התורה... ראשון 

  ".רוב תשמיש הכלי
אם הולכים , שתלוי במחלוקת זו, )סעיף לב(תבאר לקמן , שרוב תשמישן הוא לאכול מהקערה בכלי שי, וכן בכפות

  .בכלים אחר רוב תשמישן
אם הולכים בכלים , שתלוי במחלוקת זו, )סעיף ס(תבאר לקמן , כלים ששורין בו פתיתי לחם במים צויםוכן ב

  .אחר רוב תשמישן
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 כיון שלפעמים משתמשין חמץ בקערות על ידי חום כלי ראשון , על זה ואומרים204ויש חולקין
איך תועיל הגעלת עירוי מכלי ראשון להפליט מן הקערה  כי ,צריך להגעילן גם כן בתוך כלי ראשון

  :מה שבלוע בה לפעמים על ידי חום כלי ראשון עצמו

  . ואין לשנות205 וכן נוהגין, ולענין הלכה יש להחמיר לכתחילה כסברא האחרונהכז

 ויערה ,206 יתן עליה אבן מלובן,ואם הקערה היא גדולה שאי אפשר לו להגעילה בתוך כלי ראשון

___________________ 
אם הולכים בכלים אחר רוב , שתלוי במחלוקת זו, )סעיף עב(תבאר לקמן , שרוב תשמישן בצון, וכן בכוסות
 אם , לא החמירו בהן חכמים להגעילם...הוא בצון כיון שרוב תשמישן כל השה ): "שם(ותבאר הטעם , תשמישן

  ."איו בן יומו מבליעת החמץ
*  

אלא אפילו ודאי השתמש בו פעם אחת באופן , ולא רק בחשש בעלמא שמא השתמשו בו פעם אחת באופן האוסר
ש כלי זה שרוב תשמי... ד שעות "עמד בתוכו כ... ד שעות "ששרה וכבש בהן חמץ כ): "סעיף ס(כדלקמן , האוסר

  ".איו כן... כל השה 
ואין לו אלא חששא בעלמא , וקצתם חשבו שדוקא אם לא ידעו בברור): "צו' סי(ע מפאו "ת רמ"ומקורו בשו

אלא בפירוש אמרו שאפילו ודאי , ואין הדבר כן. ששתמש בו מיעוט על ידי האור הוא שתולין ברוב תשמישו
וכן הוא בעולת שבת  .י אות ו"ג הגב"הובא בשיירי כה).  בהכשר הקלדי לו, ורוב בקלה, שתמש מעוט בחמורה

מכל מקום כיון שרוב , אפילו ברור שהשתמש בו בכלי ראשון, ן פרק כל שעה"ומשמע מדברי הר): "ק ז"ס(
  ".התשמיש הוא בכלי שי או בעירוי סגי בכך

  ):בכל הדוגמאות האמורות(ומסקת הלכה זו 
  ).ב"ב וסע"ז וסל"סכ (לכתחלה והגין להחמיר) א(
  ).ב"ג וסע"ח וסל"סכ(בדיעבד והגין להקל ) ב(
 ).ב"ס וסע"א וס"סל(והייו דוקא כשאיו בן יומו מתשמיש זה ) ג(

... הי קערות שהם בולעות על ידי עירוי היה ראה כמו כן דסגי להו בעירוי להגעילן  (ה דרש"ב סד, ז עד"ע'  תוס204
משום דפעמים שתוחבין הקערות בתוך הכלי ראשון ותוך , להגעילן בכלי ראשוןומיהו אין הלכה כך אלא צריך 

  .)יורה מרותחת
, לפי שאף הם פעמים שבולעות בכלי ראשון, ועכשיו או רגילין להגעיל אף הקערות בכלי ראשון (מחזור ויטרי שם

  .)שהרי או מכסין בהן את התבשיל באילפס כדי שיתבשל מהר
מפי שפעמים שכופין את הקערה על גבי בשר ודגים ... וקערות צריך להגעיל בכלי ראשון ( 81' תסד ע'  סיה"ראבי

  ).וגם שואבים בה מרק מתוך היורה הרותחת, בתוך היורה
או שאבו בהן , סתם קערות שספק אם תו אותן ביורה או במחבת של שלקות (ד אות ה"ה הכ" פהגהות מיימוניות

וכן . ה"וכן כתב ראבי. י דצריכים הגעלה בכלי ראשון"פסק רביו ש, תבשיל חם מן היורה או מן המחבת
  .)התוספות

 .)וכן הוא המהג, ויש מחמירין להגעיל הקערות בכלי ראשון (ו"א ס" ורמטור
. ק ו"דרכי משה ס. )ומכל מקום עכשו הגו בפסח להגעיל את הכל משום חומרו של חמץ (א שם"ת הרשב" שו205

  .ב"ב וסע"וראה גם לקמן סל). וכן הוא המהג, להגעיל הקערות בכלי ראשוןויש מחמירין (ו " סא"רמ
*  

ה לעין הגעלה בכלי ראשון שהעבירוהו "כפי שהתירו לעיל לעיל סכ(מטעם התירא בלע , ובזה לא הקילו לעין פסח
 .במקום שאסר על ידי בישול, לא יועיל עירוי מכלי ראשון, וגם בהגעלה מבשר לחלב, )מן האש

  :תבאר שלושה אופים, הגעלה על ידי אבן מלובן ב206
ויקח אבן רותח או לפיד אש וישליכו לתוך , וירתיחם בתוכו אצל האש, ימלאו מים היטב: "י תב"לקמן רס) א(

מכיס לתוך המים אבן (ד "וכן הוא לקמן שם סכ". ומתוך כך ירתיחו יותר ויגברו ויעלו על כל שפתו, הרותחין
אשר באופן זה . )וער ומתוך כך ירתיחו המים ביותר ויגברו ויעלו על שפת היורה וזו היא הגעלתהמלובן או לפיד ב

שיעלו המים הרותחים על , ולזה מועיל האבן מלובן, אלא שאין המים עולין על שפתו, עומד הכלי על האש ורותח
  .וישארו ברתיחתם, שפתו

יתן : "תבאר כאן, ם אי אפשר להרתיח בהם מים על האשוג, בקערות גדולות שאי אפשר להגעילה בכלי ראשון) ב(
 ויעביר עליה האבן על פי הקערה כדי שירתיח את כל , ויערה עליה מים רותחין מן כלי ראשון,עליה אבן מלובן
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 ויעביר עליה האבן על פני הקערה כדי שירתיח את כל המים ,ים רותחין מן כלי ראשוןעליה מ
  .207 ויהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשון,שעירה עליה

  .208וכן יעשה בכל הצריך הגעלה בכלי ראשון

 אין להגעילן על ידי עירוי ואבן , וכן קערות קטנות,אבל כלי קטן שיכול להכניסו בתוך כלי ראשון
  . על זה ואומרים שהגעלה כזו אינה חשובה כהגעלה בתוך כלי ראשון210 לפי שיש חולקין,209ובןמל

___________________ 
והאבן ,  כאן המים הם רק עירוי מכלי ראשון". ויהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשון,המים שעירה עליה

, ולכן סגי אפילו אם העירוי הוא באופן שפסק הקילוח". יהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשון"מלובן פועל ש
וזאת עושים רק בלית ברירה ). א"סס(ובחבית , )ח"ס(וכך הוא גם בהכשר השלחות דלקמן ). ל"ס(כדלקמן 
   ).ל"כמבואר כאן ולקמן ס(לפי שיש חולקים על סברה זו , אחרת

ואי אפשר להעביר עליה אבן , וגם יש לה תוך, שאי אפשר להעמידו על האש,  עץ או בדילבמדוכה גדולה של) ג(
שתבאר לקמן , בזה יש אופן שלישי". שאי אפשר להעביר האבן על פי כולה): "בסוף הסעיף(כמבואר כאן , מלובן

 ".ויכסו על כל שפתהימלאה מים רותחין ויכיס בתוכה אבן מלובן עד שיגברו המים וירתיחו ויעלו ): "ה"סמ(
והאבן מלובן מרתיח , שכשמילאו את הכלי מים רותחים הם כלי שי) א: (והייו שהאבן מלובן פועל שי דברים

): ה"סמ(כמבואר לקמן , וגם זה עושים רק בלית ברירה. וגם פועל שיעלו המים הרותחים על שפתו) ב. (אותם
  ".חום גדול כחום כלי ראשוןשיש אומרים שהאבן המלובן אין לו כח לחמם המים "

*  
ולכן גם ההגעלה היא על ידי מים , שלושת אופים אלו מועילות רק כשבליעת האיסור בכלי היתה רק מבפים

 אבל כלי ששתמש ...וכל זה בכלי שלא שתמש בו חמץ אלא מתוכו ): "ב"ס(תב ' וכדלקמן סי. שמבפים לבד
 אלא צריך להכיסן כולם לתוך יורה ,ל ידי הגעלת הרותחין שמתוכן אין כשרין ע...חמץ גם בצד החיצון שלו 

  ".גדולה כדי שיעלה הרותחים על צד החיצון שלהם
ואם לפעמים כופין . וראה שגם כאן הכווה כן. ב"ב ס"ת' בסי' ע): "טו' סי(ת תורת שלום "וגם כאן העיר בשו

וזה אי אפשר על .  הרי צריכה הגעלה משי הצדדים,ולפעמים מכסים בצד החיצון, הקערה בצד הפימי על האלפס
' ע אם אמר כן בעובי"וצ. ז"ש לקמן סל"ואפשר מועיל שיעשה ההגעלה בזה אחר זה כמ. ידי אבן מלובן בבת אחת
 ".של הכלי כמו בהרוחב

 ללבן צריך, ]מגש [=או לוח שושאין עליו מלייתות של בשר או של גביה, וקערות גדולות ( מרדכי רמז תקפא207
ואין יכול ... הבא להגעיל דף גדול או שולחן  (איסור והיתר כלל ח דין ע. )אבים באש וייח על הדף ויערה עליהן

ושופך , אלא צריך ללבן אבים ומיחם עליהן. דלא געל בהכי, אין לו לשפוך עליו הרותחים לבד, להכיסם ליורה
ירתיח לביה או אבן , ש לו כלים גדולים שאים כסים ביורהאם י (תשמב' אגור סי. )עליהן הרותחין מן היורה
ושופך עליו מים ממי הרותחין , או צבת ומחזיקו למעלה מן הכלי, ויתן האבן על הכלי, באש עד שתהיה חמה מאד

וקערות גדולות שלא  (א שם"רמ. )וזה חשוב כמו הגעלה, ויעביר האבן על הכלי עד שהמים יעברו על הכלי, שביורה
וכן כל . והוי ככלי ראשון, יתן עליהם אבן מלובן ויערה עליהם רותחין מכלי ראשון, כל להכיס תוך כלי ראשוןיו

 ).שאז מגעיל כולו, ויעביר האבן על כל הכלי. כיוצא בזה
 די ... דיו כבית חרוסת ...מדוכה (ה " סמלקמןולומדים זאת מההלכות ד.  אפילו כשרוב תשמישו בכלי ראשון208

 ואם היא גדולה מאד שאיו יכול להכיסה לתוך כלי ראשון להגעילה ימלאה מים ...געלה בכלי ראשון להם בה
ח "וס, ) מחמת האבן המלובן שבתוכם הרי חומן גדול כחום כלי ראשון...רותחין ויכיס בתוכה אבן מלובן 

א "י שלפעמים מיחים עליהם פשטיד לפ, והגין במדיות אלו להגעילן על ידי עירוי עם אבן מלובן... השולחות(
  ).חמה

וכן מבואר , משמע קצת דהוי ככלי ראשון] ג"קושטא הכ[ה "בהגהות מיימויות פ): "ט"סקי(וראה אליה רבה 
  ".ולא בדבר שרוב תשמישו בכלי ראשון, ויש להקל בכל הקערות]. 'מ[ק "י ווייל שאביא בס"במהר

אבל בהגהות . ולא בדבר שרוב תשמישו בכלי ראשון, ישו בכלי שיהייו שלא ראה לו להקל אלא בדבר שרוב תשמ
 .ראה שמקילים גם בזה) ח"דלקמן ס, שהיא ההלכה של הגעלת השלחות(י ווייל "מיימויות ובמהר

 .)אבל מה שיוכל להכיסו תוך היורה עדיף טפי להגעילו בתוך היורה ולא יגעילו על ידי אבן רותח (ו" סלבוש 209
אבל לערות , צריך להכשירו להכיסו ביורה אחרת... בקערות שלו דכופין לפעמים על המחבת ( תב י" רסח"ב 210

אבל לא הוי , כל זה איו אלא כמו עירוי, ואפילו ישים עליהן גם כן אבים מלובים, עליהן רותחין מכלי ראשון
חתם לאחר ששפכו כשעה ראשוה שיעמדו ברתי, דהאבן איו מועיל אלא לקיים שפיכת הרותחין... כלי ראשון 

). ולא הוי כלי ראשון אלא כשהחמין הם באותו כלי שהרתיחו בו על האש, בשעה שעירו אותם ושפכים על הקערה
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 אם יש לה אוגנין ובליטות כעין כפתורים ופרחים אין לה תקנה על ידי עירוי ,ואפילו קערה גדולה
  :211 שאי אפשר להעביר האבן על פני כולה,ואבן מלובן

את הקערות וכיוצא בהן על ידי עירוי מכלי ראשון  וכל זה לכתחילה אבל בדיעבד שכבר הגעיל כח
 ומותר לאכול , יש לסמוך על סברא הראשונה, והשתמש בהן בפסח בחמין, בלי אבן מלובן,בלבד

  .212חמין הללו בתוך הפסח

___________________ 
אבל לעשותו כלי , האבן רותחת לא מהיא אלא להעלות הרתיחה בכל שפתיו (ז" סטח"פר. )ק יח"ס(א "הובא במ

מיקרי הגעלה בכלי ראשון אלא דוקא למדוכה ולדין קערות גדולות ואפשר דלא כתבו ד... ראשון פשיטא דלא 
  .ה"ל וסמ"וראה גם לקמן ס. )ואפשר דהוי סברת עצמו שעשה פשרה בין שתי הסברות... שרוב תשמישן בכלי שי 

די עירוי מכלי ראשון לבין רוב לחלק בין רוב תשמישה על י, שכן הוא גם דעת אליה רבה, )208הערה (וראה לעיל 
  .תשמישו על ידי כלי ראשון
אף שרוב תשמישן על ידי , "קערות קטות אין להגעילן על ידי עירוי ואבן מלובן"שגם , אמם למעשה תבאר כאן

 .עירוי
שאז אי אפשר להעביר , ויש להחמיר בקערות שיש להם אוגים ובליטות כעין כפתורים ופרחים(ק יח "א ס"מ 211
  .ק לה"י ס"ח. )ולכן אין להם תקה אלא שיכיסם ליורה, אבן על פי כולםה

וממו שפכים המים על , אין פירושה שמערה המים רותחין על האבן המלובן, והייו שהגעלה על ידי אבן מלובן
בן על הכלי שותן האבן המלו, אלא הפירוש הוא. כי אז אין לו אלא דין הגעלה על ידי עירוי, הכלי שרוצה להגעיל

וכמבואר לעיל . וגעים המים הרותחים באבן המלובן, ובשעה ששפכים המים הרותחים על הכלי, שרוצה להגעיל
 וזה לא שייך ". כדי שירתיח את כל המים שעירה עליה,ויעביר עליה האבן על פי הקערה): "בתחלת הסעיף(

  .באוגין ובליטות
שאם הכיור הוא כדורי אי אפשר להעביר בו את האבן המלובן ,  שבמטבחכמו הכיור, וכן לא שייך זה בכלים עגולים

  ).ח"ג סתל"ופי, ח"א סי"פי(הגעלת כלים . ק יב"ז ס"אבל ראה ט. על פי כולו
*  

ומה שהצריכו אבן מלובן . בלא אבן מלובן, אלא שמעיקר הדין מועלת בכיור גם הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון
כ " משא".)פת חמה(א חמה "לפי שלפעמים מיחים עליהם פשטיד): "ח"ס(אר לקמן הוא מטעם המבו, בשולחות

  ).479ראה גם לקמן הערה (בכיור אין זה רגיל כל כך 
  ).רצו' א ע"ח(ותבאר כל זה בשיעורי הלכה למעשה . אזי מועיל בו גם הליבון קל, ואם הכיור הוא ממתכת

*  
וראה שכאן מיירי באוגין . להכשיר גם את הידות, שבדיעבד סגי בהגעלת גוף הכלי, א"לעיל סכוכבר תבאר 

 .שהתבשיל וגע בהם, ובליטות בתוך הכלי
כמו שכתבתי בספרי מחת יעקב , אם לא הגעיל הקערות בכלי ראשון גם כן איו אוסרין, בדיעבד (ק לב" סי"ח 212

 ח"ח בשם הב"בכלל(.  
דלכתחלה ודאי חיישין ): "ה וכתב"צה ד' ד סי"יו(ח שם "הביא מדברי הב, )ק כה"כלל ח ס(ובמחת יעקב שם 

ולכך צריך , ותו דאי אפשר שלא השתמש בכלי ראשון כל משך שה תמימה, שמא השתמש בו לפעמים בכלי ראשון
ראשון תוך מעת אבל הכא דיעבד אין לאסרו מן הסתם ולומר שהשתמשו בו בכלי . להגעילו לכתחלה בכלי ראשון

  ".דלא שכיח כלל, לעת
וכל זה ): "סעיף לא(וכדלקמן , לכן איה אוסרת בדיעבד, פ איה בת יומה מתמשיש כלי ראשון"והייו כיון שעכ

אפילו בדיעבד ... אבל אם היא בת יומה מתשמיש כלי ראשון ... כשהקערה איה בת יומה מתשמיש כלי ראשון 
  ".אוסרת

 ויש חולקין על זה ...אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל ): "ח"תמז ס' סי(י שתבאר לעיל "ואעפ
הייו שאם לא הגעיל ".  וכן והגין במדיות אלו, הכל באכילה ובהאה...ואומרים כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו 

  .כלל את הקערות והשתמש בהן בפסח בחמין אוסרים התבשיל אף בדיעבד
בזה מצרפים את דעת הסוברים שבאיו בן יומו , שכבר הגעיל את הקערות על ידי עירוי מכלי ראשוןמכל מקום כאן 

עם דעת הסוברים שכלי שאיו בן יומו איו , )א"ו ולקמן סל"כדלעיל סכ(הקילו חכמים לילך אחר רוב תשמישו 
  .ולכן מתירים כאן בדיעבד, )ח"תמז ס' כדלעיל סי(אוסר בחמץ בפסח 
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 ,213 או שהכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח.והוא שהגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו
כלי ריקן השהה מעט את הכלי ריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים ואחר שנשאבו המים לתוך ה
 , ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערות, בתוכו214שנשאבו לתוכו העלו רתיחה

דכיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד שהמים  (215שדין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו
___________________ 

יש לסמוך על ... בדיעבד ): "סעיף לג(לקמן , )שרוב תשמישן הוא לאכול מהקערה בכלי שי( לעין כפות ותפרש יותר
שאז יש לסמוך על האומרים , כשאין הכפות בי יומן... סברא הראשוה שהולכין בכל כלי אחר רוב תשמישו 

  ".שותן טעם לפגם מותר אף בפסח
 ".שבדיעבד סומכין על סברא הראשוה): "סוף סעיף עב(ן תבאר לקמ, וכן בכוסות שרוב תשמישן בצון

  ):ה"תב סכ' ולקמן סי, כאן( תוכן דברי רביו 213
עד שהמים ששאבו לתוכו העלו "אם משהים את המצקת בתוך היורה , כשמכיסים מצקת לתוך היורה הרותחת

והן לעין , )ה"תב סכ' כדלקמן סי (הן לעין הגעלת כלים בתוכו, "דין כלי זה כדין כלי ראשון עצמו"אז " רתיחה
  ).כמבואר כאן" (דין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו"ש, הגעלת כלים על ידי עירוי מתוך המצקת

והולכין בו , יש להסתפק בו אם דיו ככלי ראשון עצמו או לאו, אם לא שהה בתוך הכלי ראשון כשיעור הזה"ו
אם עירו מהרותחין שבתוכו על "והן לעין , )ה"תב סכ' לקמן סיכד(הן לעין הגעלת כלים בתוכו , "להחמיר
 ).כמבואר כאן" ( לא עלתה להם הגעלה, ששתמש בהן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו,קערות

בעוד הוא שם , אכן אם שוהה את הכלי ששואב עמו תוך הכלי שמבשלין בו הרותחין (יט' הגעלה ע'  הלל"מהרי 214
אכן אם שוהה את הכלי ששואב עמו  (ק ט" סתנב' א סי"מ). פיר מתקרי גם הוא כלי ראשוןש, מעלין המים רותחין

אם לא שצריך לשהות הכלי תוך  (ק יד" שם סי"ח. )מקרי שפיר כלי ראשון, תוך הקדירה שמעלין המים רתיחתן
ם כשמעלה אם לא כשהיה שוהא ש (ק טז" כאן ס]רבה[אליה . )הכלי ראשון דאז מקרי הוא גם כן כלי ראשון

 ).רתיחה
ומאותה , עד שהרתיחות עולות תוך הקערה, יש משימין קערה בתוך מחבת על האש(ה קיסא "ב ד, ז לג" ע'תוס 215

ותלה הדבר להחמיר ואסר בהן להגעיל , אם זה מועיל ככלי ראשון אם לאו, י"ובזה מסופק ר. קערה מגעילין
שיכיס כלי לתוך היורה כשהיא רותחת על האש ... מצריך י היה "ור(י כב "ב סוס" שם פש"רא). דחשיב ככלי שי

... י היה מצריך "ור (קלה' ד סי"טור יו).  כיון שהעבירן מרותחין,דהמים שבתוך אותו כלי חשיב כלי ראשון... 
 כיון שהעבירו ,שהמים שבאותו כלי חשובים ככלי ראשון... שיכיס כלי לתוך היורה כשהיא רותחת על האש 

  ).מרותחים
ש והטור "מכל מקום כתבו הרא, מסתפק גם כשהרתיחות עולות תוך הקערה' י הי"שהר' ואף שהובא לעיל מהתוס

צריך לומר ): "ק ל"צב סוף ס' סי(ז "טוכתב על זה ה. שאם המים מעלים רותחים חשובים ככלי ראשון, בשמו
  ".דגירסא אחרת היתה להם בתוספות

דלא , משמע שפסק לחומרא, ]א"סכ[א "ת' ח סי"פי הגהת מיימוי באוא על "ומדברי רמ): "שם(ז "ואף שסיים הט
 ."על כן ראה להחמיר כדברי התוספות. 'דהא כתב שם ויערה עליהן רותחין מכלי ראשון כו, הוי ככלי ראשון
  ).בקודת הכסף שם(ך "והסכים עמו הש). ל בהערה הקודמת"ה(ל וסיעתו "וחלק על מהרי

שאם המים מעלים רתיחה חשב , ל"י ואליה רבה ה"א וח"ל ומ"ומהרי, ש והטור"ת הראמכל מקום פסק רביו כדע
  .כלי ראשון

' דסבירא לי, ח מדין זה"א סכ"ת' ל סי"ע של רביו ז"בשו' וע"): ב, קעח(ד צמח צדק "פסאמם כתב על זה ב
) ב"ג ע"דל(ז "דע' ע דבהתוס"וצ. וזה כדעת אבי העזרי,  ככלי ראשוןוה ליהדבשהה מעט עד שהמים העלו רתיחה ה

וצריך לומר דהספק שמא בעין שיהוי . י"ה קיסא מבואר דאפילו הרתיחות עולות תוך הקערה סתפק ר"סד
  ".ורתיחה יפה יפה

כלי שתו לתוך כלי ראשון הרותח אצל האור ותמלא מים רותחים והרתיחו יפה "): א, קפג(ועל פי זה כתב שם 
מאכלות ' ז מהל"ם פי"רמב(גם אחר שהוציאוהו מן הכלי העומד אצל האור ,  לכל דבריפה יש לו דין כלי ראשון

 יש לחוש שמא אין מכל מקום, פ ששהה עד שהמים שבו מעלים רתיחות"אע, ואם לא שהה כל כך). ד"אסורות ה
 ש אומריםוי. )ב"ג ע"ז דל"דע' תוס(ולפיכך יש לספק אם הוי כלי ראשון , דופותיו חמין כחום דופות כלי ראשון

ש "עמ(אבל אם לא שהה כשיעור הזה יש להסתפק אי הוה כלי ראשון או כלי שי , ג הוי כלי ראשון לכל דבר"דבכה
דבלא שהה כלל רק ששאבו בו מים רותחים מכלי ) 'דף מ(דשבת ' ולי ראה מסוגי). ח"א סכ"ת' ח סי"רביו באו

' מסוגי' אודות הראי ["מאחר שסתמו הפוסקים דהוי ספק, ע" למעשה צמכל מקוםו. ראשון אין לו רק דין כלי שי
  ].ז שם"ש בט"ראה מ, דשבת דף מ

 ,ד דאדרבה"לע.  דהתוספות סתפקו בזהתב שכ,ב"י צ"ז סס"בעיקר דברי הט): "עד' ד סי"יו(צמח צדק ת "שווב
 אבל באם ,ש"יי ע'משמע דהספק הוא בעין אם הקערה שוהה בתוך המחבת עד שמעלה רתיחה כו' דמלשון התוס
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 ואף לאחר שהוציאו עם ,216ממו דופני כלי זה חום גדול בודאי נתח,שנשאבו לתוכו העלו רתיחה
 ולפיכך דין כלי זה ,217המים שבתוכו מתוך הכלי ראשון הרי דפנותיו מעמידין את חום המים שבתוכו

  .)כדין כלי ראשון עצמו

 , יש להסתפק בו אם דינו ככלי ראשון עצמו או לאו,אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון כשיעור הזה
 לפיכך אם עירו מהרותחין שבתוכו על .219ז"ק'  כמו שנתבאר ביורה דעה סי,218החמירוהולכין בו ל

 ואוסרין את החמין , לא עלתה להם הגעלה,קערות שנשתמש בהן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו
  :שנשתמשו בהן בפסח

 אלא אם כן נזהר שלא ,220 ואפילו אם עירה על הקערה מכלי ראשון עצמו לא עלתה להם הגעלהכט
 שכל קילוח שנפסק ואינו מחובר ,221פסוק הקילוח מן הכלי ראשון קודם שנגע הקילוח בגוף הקערהי

___________________ 
פ שאין למידין הלכה מפי "גם אע.  כלי ראשוןרא דודאי איו קש לומר י,איו שוהה כלל עד שמעלה רתיחה

 חת איך ששאל פעם א,ק עוויל"ץ דק"מ' ר מיכל שהי"ז סיפר לי הרב המוח המפורסם מוהר" עכ,מעשה
לי  להשהות הכלי בכין צריךגד הסברא דא שיש לו הרבה ראיות ,ל"ואמר לו בזה. ..ל "ר הגאון ז"מכאאזמו

' אך דוקא בעובדא כוותי. ו" אין להורות כגדו חל כן ע, דלית דין בר ש,י"דר'  אלא דכיון דפיק מפומי.' כוראשון
 יש לטות לצד הקולא טפי , ראה מזה שכשלא שהה כלל בכלי ...ל" ולא ללמוד מזה למקום אחר עכ,י"דר

  ."ח עשה מזה ספק שקול"א סכ"ת' יע שלו ס"אף שבש. מלהחמיר
ר " פסקי אדמו.)יג' עיון דבר סי(ראה שערי יורה דעה , ר הצמח צדק"ודעת אדמו, ודעת רביו, סיכום השיטות בזה

  ).שא' א ע"ח(שיעורי הלכה למעשה ). ט"צב ס' לסי(הזקן 

ים' ל שיש ג"יוצא מכל היס המצקת ליורה, אופבהכ:  
  .זה לדברי הכל יש לו דין כלי ראשוןשב. שהרתיחו יפה יפה) א(
  .ולדעת הצמח צדק וסיעתו הוא ספק, שלדעת רביו וסיעתו יש לו דין כלי ראשון, שהעלו רתיחה) ב(
  .פ ספק"שלדעת רביו וסיעתו הוי עכ, שאיו מעלה רתיחה) ג(

  ).25והערה (ג "תב ס' ויבואר לקמן סי, ובכל זה תלוי גם מדת החום שאו צריכים להגעלה
. שבצלחת דין כלי שי) ולמרק, שבמצקת דין כלי ראשון(אם יש למרק , כשמערים מהמצקת לצלחת, וכן תלוי בזה

 . שבצלחת דין כלי שלישי) ולמרק, שמצקת דין כלי שי(או שיש למרק 
... ותיו חמין ומחזיק חומו הרבה על האור דפ) אצל האש(שכלי ראשון מתוך שעומד (ט "שיח סי'  כדלעיל סי216

 .)כ בכלי שי שאין דופותיו חמין והולך ומתקרר"משא
והיאך אמר כאן ... הכלי הזה שתוחב בו גם הוא כלי ראשון , דהא בעודו בכלי ראשון(ק ל " סצב' ד סי"ז ביו"ט 217

, מי ותן לו אחר כך שם אחר, כיון שבא עליו שם כלי ראשון, שכשמוציא הכלי ששואב מכלי ראשון עשה כלי שי
וזה ודאי ... הוא הדין מי זה שעקר מהרותחין שתוך כלי ראשון , אף אם עקר מאש, והלא כלי ראשון שמו עליו

  .)דופותיה רותחין שהרי הוחמו ברותחין דכלי ראשון
ורביו ). ל"כ") ראה להחמיר כדברי התוספות"אלא שבסוף דבריו מסיק . ז בתחלת דבריו שם"סברא זאת כתב הט

 .ז בתחלת דבריו שם"מביא הביאור שכתב בזה הט, ש והטור וסיעתם"שפוסק כהרא
מאחר שהוציאו עתה מהקדירה , ואו מחזיקין הכף ההיא עתה כמו הקדירה עצמה ( כלל כז דין באיסור והיתר 218

 שהוציאה עתה מהקדרה מאחר, דאו מחזיקין הכף ההיא שעתא כמו הקדרה עצמה (]ז[ק "קז ס' ך סי"ש. )רותחת
  ).וחשיב כלי ראשון לחומרא, רותחת

וכיון שכבר תבאר לעיל דבהעלה רתיחה . ך אוסרים מספק גם בלא העלה רתיחה"והייו שהאיסור והיתר והש
יש להסתפק בו אם דיו ככלי ראשון עצמו או "יוצא אם כן שבלא העלה רתיחה , ל שדיו ודאי ככלי ראשון"קיי
 ".ו להחמירוהולכין ב, לאו

 .ק ז" סך שם"שב 219
אבל לכתחלה והגין שלא לסמוך , )כדלעיל ריש סעיף הקודם(שבזה סמכין על עירוי מכלי ראשון ,  אפילו בדיעבד220

 ).ז"כדלעיל ריש סכ(על עירוי מכלי ראשון 
רחוק וישפוך ולא יעמוד מ, והמערה הרותחין להגעיל הוא יזהר לשפוך אותם בזריזות (יט' הגעלה ע'  הלל"מהרי 221

כגון שמתיירא שמא יטף את בגדיו או שמא יכווה ממי הגעלה מיצוצות החמין כדרך המון , על ידי זריקה באויר
 ק ט"תב ס'  סיא"מ). ג שאין קילוח הצוק מחובר אל כלי ראשון לא מיחשב עירוי"דכה, לא שפיר עבדי, העם
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 לפיכך אין קילוח ,לכלי ראשון הרי נתקרר ונתמעט חומו מחום קילוח שהוא מחובר לכלי ראשון
  : להכלי ראשון שהוא מקלח ממנו222 מה שנבלע בה על ידי קילוח המחובר,זה מפליט מן הקערה

 שאף שנפסק הקילוח קודם שמגיע ,223געיל על ידי אבן מלובן אין נוהגין ליזהר בכל זה אבל כשמל
 וכן אם אפילו אינו מערה על ,להקערה ונתקרר מעט הרי הוא חוזר ומרתיח על ידי אבן המלובן

הקערה מהכלי ראשון עצמו אלא מערה מהכלי ראשון לכלי אחר ומאותו כלי מערה על הקערה הרי 
  .המלובן הוא מרתיח את המים ומחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון שאבן ,224זה מותר

 שהרי יש ,225ומכל מקום לכתחלה טוב להחמיר וליזהר בכל זה אף כשמגעיל על ידי אבן מלובן
  : שאבן המלובן אין לו כח להרתיח את המים ולחמם אותם חום גדול כחום כלי ראשון226אומרים

 דהיינו שלא כפוה על אלפס רותח ,228שמיש כלי ראשון כשהקערה אינה בת יומה מת227 וכל זהלא
 שכל מה שנבלע בה על ידי כלי ראשון קודם מעת לעת להגעלה זו הוא ,בתוך מעת לעת להגעלה זו

 ,229 ואין צריך להגעילה ולהפליטה כלל מן הקערה מן התורה אלא מדברי סופרים,נותן טעם לפגם
___________________ 

וכתב בדרכי (ק כט "י כאן ס" ח.)דזה לא מיחשב עירוי, רולא על ידי זריקה באוי, ויזהר לשפוך עליהם בזריזות(
  .ל"ל ה"שהעתיק ממהרי, )ק ה"תב ס' סי(והוא בדרכי משה ). משה וצריך ליזהר שלא יפסוק הקילוח

אם פסק הקלוח מן הקדירה , וקלוח מן הקדירה רותחת שהלך אל קדירה צות(ז "צב ס' ד סי"א יו"ראה רמו
  ).ואם לא פסק הוי כעירוי, הוי מי ככלי שי, וןהרותחת קודם שהגיע אל הצ

*  
 כיון , כעירוי לא הוילוואפי): "קא' ח סי"או(ת צמח צדק "כתב בשו, ולעין ברז מים חמים הבאים מדוד מים חמים

 ".שמשך עשרים אמה ויותר
קה ' ד סי"יו(ך "ו מהשומקור. פלט גם על ידי קילוח שאיו מחובר,  אבל מה שבלע על ידי קילוח שאיו מחובר222
וראה ). אבל מכל מקום מבליע, דאיו מפליט ומבליע כאחד... ופסק הקילוח ... דאם עירה מכלי ראשון ): "ק ה"ס

 .י"סח ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו
לפי שמגעילין על ידי אבן מלובן המחזיק החמימות שלא , ולא ראיתי זהרים בכל זה (ק יד" סתנב' י סי"ח. ז"ט 223

 .)והוי ככלי ראשון, ןיצט
ושופך עליהן הרותחין מן היורה או אפילו מכלי , ללבן אבים ומיחם עליהן (כלל ח דין עהארוך  איסור והיתר 224

שהעתיק דברי האיסור  (ק ז" סקכא' ד סי"דרכי משה ביו. )והרי הוא כלי ראשון, דהא רתחין תו על הדף, שי
 .)והיתר הארוך

ד "ז ביו"ט). והוי ככלי ראשון, ויערה עליהם רותחין מכלי ראשון, ן עליהם אבן מלובןית(ו " סא"משמעות רמ 225
 כן ,דכל מה שאפשר לקרב לו לעיקר הדין, ראה דוקא מכלי ראשון... אבים קטים מלובים (ק יט " סקלה' סי

 ).עבדין לכתחלה
 .ז"וכדלעיל סכ. ז" סטח"פר. ק יח"א ס"הובא במ. י תב" רסח"ב 226
, ח"והן מה שתבאר לעיל סכ, שיש מתירין להגעיל קערות על עירוי מכלי ראשון, ו" מה שתבאר לעיל סכ הן227

הערה (וכדלעיל ). ואפילו בדיעבד אוסרת... אבל אם היא בת יומה (וכדלקמן בהמשך . שבדיעבד סומכין על דעה זו
212.( 

). ולפיכך לא הלכו בהן חכמים אלא אחר עיקר תשמיש,  כל שאיו בן יומו מותרשאמרו (שעב' א סי"ת הרשב"שו 228
ומסתברא לן שאם הכלי הזה שרוב תשמישו בחמין הוא בן יומו מאותו המעוט  (צו' ע מפאו סי"ת רמ"שו

ותן הואיל ו, ואם איו בן יומו. דאסור תורה הוא, וספקו לחומרא, ע"צריך לבון לכו, ששתמש בו על ידי האור
וראה דאם עדיין הם בי יומן  (ק ז"עולת שבת ס. )הם אמרו והם אמרו, טעם לפגם הוא ואין אסורו אלא מדרבן

וזה דבר , ודאי דגם הם מודים דצריך כלי ראשון, י שעיקר התשמיש שלהם הוא בכלי ששי"אעפ, מכלי ראשון
  .)יק דברי העולת שבתשהעת (ק לא"י ס"ח. )ע מפאו"שהעתיק דברי הרמ (ו"ח ס"פר. )פשוט

אם איו בן יומו מבליעת , לא החמירו בהן חכמים להגעילם... כיון שרוב תשמישן כל השה  (ב" סעוכן הוא לקמן
 .)החמץ

הויא ותן טעם , דהייו ששהתה מעת לעת משתבשל בה האיסור, קדירה שאיה בת יומא (ב"קכב ס' ד סי" יו229
 .)גזירה אטו בת יומא, ה לכתחלהואפילו הכי אסרו חכמים לבשל ב. לפגם
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  .230רא הראשונהוחכמים הקילו לילך אחר רוב תשמיש הכלי לפי סב

 , צריך להגעילה בתוך כלי ראשון ממש לדברי הכל,אבל אם היא בת יומה מתשמיש כלי ראשון
 אם הגעילה על , החמין שנשתמשו בה בתוך מעת לעת לתשמיש כלי ראשון231ואפילו בדיעבד אוסרת

  :ידי עירוי בלא אבן מלובן

 שאינן מיוחדין , כגון כפות,232 וכלים שנשתמש ונבלע בהן חמץ כל השנה על ידי חום כלי שנילב
 אלא רוב תשמיש המיוחד להם הוא לאכול בהם ,להגיס הקדירה או להוציא בהן תבשיל מהקדירה

 הרי הן נכשרין על ידי .)233לאחר שנפסק הקילוח מהכלי ראשון( שהיא נקראת כלי שני ,מהקערה
ים הכפות בתוך הרותחין  ויש, דהיינו שיערה רותחין מכלי ראשון לתוך כלי שני,234הגעלה בכלי שני

__________________ 
 .ו" דלעיל סכ230
 ).212הערה (תבאר לעיל  231
, דכלי ראשון כל זמן שרותח מבשל(האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין ): "א, שבת מב( תן 232

כעין קערה גדולה שמערה כל (או לתוך התמחוי ) י"רש, דכלי שי איו מבשל(אבל ותן הוא לתוך הקערה ) י"רש
  .")י"רש, האילפס לתוכה ומשם מערה לקערות

ר יצחק בר אבדימי פעם אחת כסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להיח לו "א): "ב, מ(עוד מסופר בגמרא שם 
  ".כלי שי איו מבשל... שמע מיה , ואמר לי טול בכלי שי ותן, פך של שמן באמבטי

מפי שיש , ויש מי שמסתפק וחושש מחיוב חטאת גם בכלי שי שהיד סולדת בו): "יב, שיח' סי(ף שתבאר לעיל וא
ושמא גם הלחם קרא רך לעין זה ומתבשל גם בכלי , ואין או בקיאין בהן, דברים רכים שמתבשלים גם בכלי שי

לבד מבתבלין שהתירו חכמים , החמיר בכולןויש ל. וכן יש להסתפק ספק זה גם בשאר דברים. שי שהיד סולדת בו
  ."והוא הדין לשאר משקין, וכן מים ושמן כמו שיתבאר, בפירוש ליתם בכלי שי

, אשר בודאי אים קלי הבישול, כ הכלים"משא. שאפשר שהם מתבשלים בכלי שי, הייו דוקא במאכלים רכים
  .אים מתבשלים בכלי שי
אבל חום , חום של כלי ראשון שהיד סולדת בו מבשל ואוסר כולו): "ב"קה ס' יד ס"יו(ע "אך מכל מקום תבאר בשו
א דמכל מקום הוא מפליט ומבליע ואוסר כדי "וי. א שגם כן איו מפליט ולא מבליע"וי. של כלי שי איו מבשל

  ".ובהדחה בעלמא סגי, אבל בדיעבד מותר בלא קליפה, וראוי לחוש ליזהר בדבר לכתחלה. קליפה
אבל , ובדיעבד שרי, ואפילו היד סולדת בו, דקיימא לן כלי שי איו מבשל): "א"סח סי' שם סי(א "ק הרמוכן פס

  ".לכתחלה אסור
בדבר איסור שפל לכלי שי ... ל פסק "ורש): "ק ד"שם ס(ז "כמבואר בט, ויש חולקים על זה ואוסרים גם בדיעבד

... י "רק במקום הפסד גדול ודבר חשוב יש לסמוך על ב ... שפיר בולע ואוסר עד כולו, או היתר לאיסור, של היתר
  ".להקל בדיעבד בכלי שי דאיו מפליט ומבליע כלל... א "ורמ

ר "ראה פסקי אדמו (ז"ל והט"א לבין הרש"י והרמ"במחלוקת שבין הב, הפסק בזה לעין שאר איסורים' ואיך שיהי
ג "תמז ס' א סי"כמבואר ברמ, ת האוסרים בכלי שיל כדע"פ בחמץ בפסח קיי"הרי עכ, )א"סח סי' הזקן לסי

א "והייו שבשאר איסור מתיר הרמ). וטוב להחמיר, ויש מחמירים בכלי שי בפסח, בחימום כלי שי אין לחוש(
  .כ לעין פסח טוב להחמיר אף בדיעבד"משא, פ בדיעבד"עכ

 ואפילו במקום הפסד מרובה ומיעת ...  יש לאסור, בתוך כלי שי...חמץ גמור  (ב"תסז סל' סיוכן פסק לקמן 
  .)היחו לפיו כשהוא רותח בקערה שהוא כלי שי אסור( ד"סמכן לקמן שם  ו,) אין להקליום טובשמחת 

) ג. (הפסד מרובה) ב. (בדיעבד) א: (טעמים להקל' כשיש ג, פ"להתיר עכ, ומכל מקום מצרפים את דעת המקילים
 .וכדלקמן סעיף הבא. איו בן יומו

 .ט" ראה לעיל סכ233
כי שדי עלייהו רותחין בכלי שי ומשהי , כגון קערות וכיוצא בהן, והי דאישתמש בהו בכלי שי (ב, ב ח" פף"רי 234

שתמש בהן חמץ בכלי שי כגון קערות וכוסות ותן אותן (ד "ה הכ" פם"רמב). להו בגוייהו עד דפלטן שפיר דמי
  ).ודאשתמש בהו בכלי שי עביד להו הגעלה בכלי שי(ז ' ב סי" פש"רא .)לתוך כלי גדול וותן עליהן מים רותחין

דלא מיירו כאן בקערות שאסרו על ידי , בדבריהם) ק ג"ס(א "פירוש המ) 203סעיף כו והערה (ואף שתבאר לעיל 
והכשרתן הוא על , )מהסיר לצלחת או לכוסששופכים (כי אם בקערות שאסרו על ידי עירוי מכלי ראשון , כלי שי

  ).ק ח"ס(י "והסכים לדבריו גם בח. ידי עירוי מכלי ראשון
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  .שבכלי שני

 , צריך להגעיל כל כף וכף בתוך כלי ראשון, שאין הולכים בכלים אחר רוב תשמישן235ולהאומרים
  : ואין לשנות,236 וכן נוהגין. או מוציאין בו תבשיל מהקדרה,שלפעמים מגיסין בו הקדירה

 ,חבן בפסח לתוך כלי ראשון ות, אפילו לא הגעיל כלל את הכפות, אבל בדיעבד, וכל זה לכתחלהלג
 לפי שיש לסמוך על סברא ,238 אם יש הפסד מרובה או מניעת שמחת יום טוב,237יש להתירו באכילה

 שכל הכלים שנבלע בהם 241 האומרים240 ועל דברי, שהולכין בכל כלי אחר רוב תשמישו239הראשונה
___________________ 

וכלי , תשמישן בכלי שי הכשרן בכלי שי): "ה"ס(ע "לפי מה שתבאר בטוש, מכל מקום מפרש כאן רביו הלכה זו
, יו שמחלקים בין שתי הלכות אלוהי, "שמשתשמשין בו בעירוי שמערה מכלי ראשון לא סגי ליה בהכשר דכלי שי

ל כדעה האוסרת ומצריכה "והייו שגם בכלי שי קיי ).ק ג"לג ס' סי(ובמחת יעקב , )שם(י "וכמבואר כל זה בח
  .פ הגעלה בכלי שי"עכ

מהטעם שתבאר , "כגון כפות"מכל מקום שיה רביו וכתב כאן ". כגון קערות"ם שם קטו "ף ורמב"ואף שברי
ודוקא הכפות אים . שהקערות אסרים בדרך כלל על ידי עירוי מהקדרה שהיא כלי ראשון)  כולעיל סעיף(

שעיקר הכווה היא , )ה"ס(ע כאן "את מה שתבאר בשו, )ק יג"ס(א "וכן פירש המ. אסרים אלא בכלי שי
 ). א שם"כמבואר ביד אפרים על המ" (כפות"ל
 ).204והערה ( לעיל סעיף כו 235
לפעמים בימות החורף מיחין אותן על האש לחמם בהם את ... כוסות (תתיז '  וסישעב' א סי"א ח"ת הרשב" שו236

לא הלכו בהן חכמים אלא אחר עיקר ... משורת הדין ראה שאיו צריך אלא הדחה ... היין וותין שם חמץ 
ויש מחמירין להגעיל  (ו" סא"רמ. ) משום חומרו של חמץומכל מקום עכשו הגו בפסח להגעיל את הכל... תשמיש 

כגון כפות וכדומה , וכן בכל דבר שיש לחוש שמא שתמש בו בכלי ראשון, וכן הוא המהג, הקערות בכלי ראשון
  .)לזה

 ).205 והערה ,ז"וריש סכ, ו"סכ( לעיל כן הואו
  .וסוכמים על דעת הפוסקים שהולכים בתר רוב תשמשישן, ת מותרים בדיעבדשגם הקערו, )ח"ריש סכ( כדלעיל 237

שהרי לכל ; "כבר הגעיל את הקערות וכיוצא בהן על ידי עירוי מכלי ראשון בלבד"אלא ששם התיר בדיעבד רק אם 
  .וצריכים לכל הפחות הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון, הדעות אסרו הקערות על ידי עירוי מכלי ראשון

 ותחבן , אפילו לא הגעיל כלל את הכפות,בדיעבד"בא להתיר , כ כאן דמיירי בכפות שאסרו על ידי כלי שי"משא
שכל הכלים שבלע בהם איסור על ידי חום כלי שי אין צריך הגעלה "כי יש אומרים , "בפסח לתוך כלי ראשון

  ".ם טובאם יש הפסד מרובה או מיעת שמחת יו"ולכן לא התיר בזה אלא ". כלל
' בודאי יהי, "תחבן בפסח לתוך כלי ראשון"ואחר כך , שאם כבר הגעיל את הכפות בכלי שי בלבד, ומכל זה מובן

 .כמו בדין הקערות דלעיל, מותר בדיעבד אפילו בלי הפסד מרובה ובלי מיעת שמחת יום טוב
ראה לי להקל , י שאיו בן יומובפרט בכל, מכל מקום במקום הפסד מרובה ומיעת שמחת יום טוב (ק ח" סי"ח 238

כיון שהסכמת רוב ראשוים ואחרוים שכלי שי איו מבליע כלל ... בדיעבד אם שתמש בכלי ששתמש בכלי שי 
 .)ק ה"ס(באר היטב  הובא ב.)וגם ותן טעם לפגם רבים מקילין גבי חמץ... 

 .ו" דלעיל סכ239
 .רוב האומרים:  בכמה דפוסים240
ל כדעת האוסרים אפילו בדיעבד ובהפסד "ואשר לעין פסח קיי, )232לעיל הערה (עות בזה כבר הובאו שתי הד 241

  ).כדלקמן בסמוך(פ כשהוא גם איו בן יומו "עכ, ומכל מקום מצרפים כאן את דעת המתירים. מרובה
  :והייו שבשאר איסורים מתירים

  . ו לדעת האוסריםאפיל, בהפסד מרובה, בכלי שי) א(
  .מתירים בדיעבד אפילו בכלי ראשון, אם הכלי איו בן יומו) ב(

ואין מתירים ). ח"תמז ס' כדלעיל סי(ובאיו בן יומו ). 232כדלעיל הערה (כ בחמץ בפסח אוסרים אף בכלי שי "משא
  .הכפות אין בי יומן) ג. (ד מרובההפס) ב. (בדיעבד) א: (אלא אם יש שלושה טעמים להתיר

*  
וכן יש הפרש ). 244כדלקמן הערה (או רק מרק , )שהוא גוש(בשר רותח ' אם בקערה הזאת הי, אמם יש הפרש בזה

ו עד ואין לו בירור בדעת רבי). כדלעיל סעיף כח(או רק על ידי מצקת , אם שפכו לקערה הזאת מהקדירה עצמה
  .לעין הגעלה בכלי ראשון, כמה יש להחמיר בכל אלה
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  .כח להבליע כלל לפי שחום כלי שני אין בו ,איסור על ידי חום כלי שני אין צריך הגעלה כלל

 שנותן טעם 243 שאז יש לסמוך על האומרים,242ומכל מקום אין להקל אלא כשאין הכפות בני יומן
  : אבל אם הן בני יומן מבליעת חמץ אין להקל. כי כן עיקר,לפגם מותר אף בפסח

 דהיינו , דהיינו הכפות שבלעו חמץ על ידי חום כלי שני, במה דברים אמורים בחום כלי שני עצמולד
 חם שהיד סולדת בו של חמץ שבתוך 244 כגון רוטב, אבל עירוי מכלי שני.בתוך הקערה שהוא כלי שני

 אף על פי שאין כאן נותן , ודי לו בהדחה,245 אין להחמיר בו,הקערה שנשפך על דבר היתר בפסח
  .ואין צריך לומר שחום כלי שלישי ורביעי אינו אוסר בפסח אף שהיד סולדת בו. טעם לפגם

 כיון שיש ,ום אין להקל בזה אלא אם כן יש הפסד מרובה או מניעת שמחת יום טובומכל מק
 שאף שאין לו , אף שהוא כלי שלישי ורביעי, אף בשאר איסורים בכל חום שהיד סולדת בו246מחמירין

 אם כן על כל פנים בחמץ בפסח יש לנהוג ,כח לבשל מכל מקום יש לו כח להבליע ולהפליט
  :249ז"תס'  כמו שיתבאר בסי, בחמץ בפסח אפילו בצונן248רין שהרי יש מחמי,247כמותם

___________________ 
אשר כף שאסרה בקערה של כלי , אם הוא פוסק כדעת האוסרים, גם אין הכרע בדעת רביו לעין שאר איסורים

 .א"סח סי' לסי ר הזקן"אדמופסקי וכמבואר ב .אוסרת המאכל אף בדיעבד, שי
אם ... יש להקל בכלי שי (ה "סק באר היטב). אה לי להקל בדיעבדר, בפרט בכלי שאיו בן יומו(ק ח "י ס"ח 242

  .)איו בן יומו
מתשמיש כלי "סגי כשאין בי יומן לכן  ו,הכשירן בעירויאלא ששם מיירי ש). 212והערה  (א"לעיל סלגם ראה ו

 .צריך שלא יהיו בי יומן גם מתשמיש כלי שי, )237ראה לעיל הערה  (שלא הגעיל כללמיירי כ כאן "משא; "ראשון
 ויש חולקין על זה ...אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל אפילו באכילה  (ח"תמז ס'  לעיל סי243

במקום אבל .  אלויות וכן והגין במד...הוא הדין לותן טעם לפגם ... ואומרים כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו 
  .) אבל המחמיר תבא עליו ברכה,שאין שם מהג ידוע יש להורות שהמיקל כסברא הראשוה לא הפסיד

 ולכן יש להתיר ,"שהולכין בכל כלי אחר רוב תשמישו"ו, יש לצרף דעת הסוברים שכלי שי איו אוסר, כאןו
 .במקום הפסד מרובה, בדיעבד

רג ' ראה לעיל סיו. ק ל"צד ס' ך סי"כמבואר בש,  יש לו דין כלי ראשוןשלכמה דעות, גושלעין  כ"משא 244
 ).479והערה (ח " ותבאר לקמן ס."וש, ק יא" סוף סבקוטרס אחרון

  .)וראה לי דאם שפך מכלי שי על צון אין להחמיר כלל (ק ט" סוף סתמז' א סי"מ 245
אבל ... בכלי שי אסור לשרותו מדברי סופרים מפי שראה כמבשל ): "א"שיח סי' סי(לעיל תבאר , וכן לעין שבת

  ".על כל דבר יבש שלא תבשל, מותר לערות מכלי שי שהיד סולדת בו
ה "ד(שם ' ובתוס". כל שלא בא בחמין מלפי השבת מדיחין אותו בחמין בשבת): "א, שבת לט(ומקורו בברייתא 

 והייו שאף במקום ". מדיחין אותו מכלי שי קאמרל כרחך ע,דעירוי הוי ככלי ראשוןת דמפרש "לפר): "כל
 .מכל מקום לא אסרו עירוי מכלי שי, שאסרו כלי שי

ומאותו כלי , ולפיכך אם עירו מכלי ראשון דבר איסור לכלי של היתר (ן"ה הה הר"ק יח ד"סח ס' ד סי"ח יו" פר246
, ל זמן שאותו דבר של איסור היד סולדת בו אוסר כל הכלים שעירוהו לתוכםכ, אפילו עד עשרה כלים, לכלי אחר

  .)אלא שאיו אוסר אלא כדי קליפה משום דתתאה גבר
 .א"סח סי' לסי ר הזקן"אדמופסקי . עו' ה ע.) י.(יגדיל תורה . ר הזקן"אדמוע "וראה הערות לשו

ואם כן , ופסק דבעי קליפה, יר כל השה בכלי שיא בתורת הבית מחמ"דהא הרשב: ")לעין כלי שי(ק ג " סא"מ 247
  ."פ בפסח יש להוג כוותיה"עכ

 .כיון שיש מחמירין אף בשאר איסורים, ומזה מובן שיש מקום להחמיר בפסח גם בכלי שלישי ורביעי
מים ובישלו באותם ) שהמים צוים(ואין בו כדי ליתן טעם , בכלי של מים... אם מצאת (ב "תסז סי' ע סי" שו248

 ).ויש מי שאוסר אם הוא בתוך הפסח, מותר... תבשיל 
 .)ויש חולקין על זה ואומרים שהצון מפליט ומבליע משהו ( סעיף כט249
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  הכשר סלי מליחה 

בין סלים מנוקבים שמולחין בהן ( שמולחים בהם בשר כל השנה במלח שלא נבדק מחמץ 250 סליםלה
 ובין סלים שאינן מנוקבין שמולחין בהם הבשר לאחר שהכשירוהו ,251בשר לקדירה להכשירו מדמו

 ,254 על ידי עירוי מכלי ראשון253 טוב להחמיר ולהגעילן, בשר לפסח אם רוצה למלוח בהן,)252מדמו

__________________ 
  :ח" וסלו"ו וסל"תמז סכ' ולעיל סי, ו"א וסע"ולקמן ס,  תוכן האמור בסעיף זה250

, ח בשפוד שצלו בו כל השהאו לצלות בשר בפס, כשרוצים למלוח בשר בפסח בסלים שמלחו בהם כל השה) א(
ועתה בעת , חוששים שטעם החמץ בלע בסל ובשפוד, או במלח שיש בו ודאי חמץ, במלח שלא בדק מחמץ

ולכן יש להכשיר את הסלים והשפוד לפי שמולחים וצולים . המליחה והצליה פלט מהם טעם החמץ ובלע בבשר
  ).ו"ולקמן סע, כאן(בהם בשר לפסח 

ואפילו הגעלה לא , שפירורי החמץ שארו בין קבי האריגה, בסלים הארוגים שהשתמשו בו חמץחשש וסף יש ) ב(
כשהשתמש בו דוקא אלא שחשש זה הוא ). א"לקמן ס(ולכן והגים שלא להשתמש בהם כלל בפסח . תועיל להם
  ).לקמן שם(כ כשהשתמש בו במלח שלא בדק "משא, חמץ ודאי

, פירורי החמץ שארו במלח שעל המלוחיםחוששים ש, ח שלא זהרו בו מחימוץוכן מיי מלוחים שמלחו במל) ג(
  ).ו"תמז סל' סי(ולכן והגים שלא לאכול מלוחים בפסח 

  :אלא שמכל מקום בדיעבד אין חוששים לכל זה מכמה טעמים
שבלע בהן  רק כשאיו ידוע –אשר טעם זה מועיל להתיר בדיעבד ). ו"לקמן סע(שאין מחזיקין איסור מספק ) א(

  ).כ כשידוע שבלע בהן חמץ על ידי מליחה או צליה אין להתיר מטעם זה"משא(חמץ על ידי מליחה או צליה 
כ "משא( רק במליחה –אשר טעם זה מועיל להתיר בדיעבד ). כאן(שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלים ) ב(

  ).בצלי שמפליט מה שבלוע בשפוד
. ואין הטעם חוזר ויעור בפסח, )ו"תמז סכ' סי(סו ותבטלו בששים קודם הפסח שפירורי החמץ שבמלח ימו) ג(

כ בכלים אין טעם "משא( רק במלוחים שמלחו במלח שאיו בדוק –אשר טעם זה מועיל להתיר מעיקר הדין 
  ).החמץ מתבטל בששים

על ידי הדחה ושפשוף בלא ואפילו , שבדיעבד אין חוששים שפירורי החמץ שארו בין קבי האריגה של הסלים) ד(
  .אלא שטעם זה איו מועיל לטעם שבלע מפירורי החמץ לתוך הסלים). ג"לקמן ס(הגעלה סגי בדיעבד 

' כדלעיל סי(כי לכתחלה חוששים לדעת הפוסקים שהמלח מפליט טעם הבלוע בכלים , אמם כל זה הוא רק בדיעבד
ו"תמז ס( ,קבי אריגת הסלים וחוששים ג, ולכתחלה חוששים לאיסור מספק שארו בין ם שפירורי החמץ) לקמן

א"ס( , ימוסו לגמרי ואוסרים בפסח ולכתחלה חוששים שהפירורים לא)ו"תמז סל' סי.(  
  :יוצא אם כן מכל זה

  . מטעם חמץ הבלוע בהם, לפי המליחה והצליה) ו"לקמן סע(והשפוד ) כאן(לכתחלה צריך להכשיר הסל ) א(
  ).א"לקמן ס (שמא שאר פירור חמץ בין קבי האריגה, אף הגעלה איו מועלת בו, ם פתסל שהיה מוח בה) ב(
, תמז(מא שארו פירורי חמץ במלח שעל המלוחים ש ,הגו שלא לאכול בפסח מלוחים במלח שלא זהרו בו מחמץ) ג(

  ).לו
ירורי החמץ שבו ימוסו מטעם שפ, )ח"לתמז ס' סי(בדיעבד יש להתיר המלוחים במלח שלא זהרו בו מחמץ ) ד(

  .)ו"תמז סל' סי (ותבטלו בששים
וכן אם מלחו בתוך , )כאן(אפילו אם ודאי בלע בו חמץ על ידי מליחה , בדיעבד יש להכשיר הבשר שמלח בסל) ה(

  .מטעם שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלים, )ו"תמז סכ' סי(כלי של חמץ בן יומו 
  ).ג"לקמן ס(בלא הגעלה אף , ה מוח בהם פתסל שהיבדיעבד יש להתיר ) ו(
מטעם שאין מחזיקין איסור לכתחלה , בדיעבד יש להכשיר הבשר שצלה בשפוד שצלו בו במלח שלא בדק מחמץ) ז(

  ).ו"לקמן סע(
 ).ו"לקמן סע(אוסר הבשר אף בדיעבד , שודאי בלע בו חמץ, אמם שפוד) ח(

  .וכעת פלט מהם ובלע בבשר, לה בסלמקום לחשוש שגם הדם בלע בתח' בעצם הי 251
ד "ע יו"הדעות שבטוש' בתלוי ב, פעמים באותו כלי מוקב' ומתירים בפשיטות למלוח ב, ין חוששים לזהוהטעם שא

או מטעם דאיידי דטריד לפלוט דם , )ק קג"ראה שארית יהודה שם ס(או מטעם שדם משריק שריק , ז"סט סי' סי
 .ל"ושארו החששות ה, לא חלים שי טעמים אלו, כ כאן לעין טעם החמץ"משא). ק קד"ראה שם ס(לא בלע 

 .כ שם"ובו, ז"סט סוף סט' ד סי"א יו" כמבואר ברמ252
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 על ידי מליחת הבשר בתוכם כל 255 שנבלע בהן,להפליט מהם טעם פירור חמץ משהו שבין המלח
 מטעם שנתבאר ביורה ,256' שטעם משהו זה הבלוע בתוך גוף הסל אינו מתבטל בתוכם בס,השנה

  .257ט"דעה סימן צ

___________________ 
, דהי דדמא מישרג שריג, ראה לי דבעי הגעלה בכלי ראשון, והסלים שמולחין בהן בשר (90' תסד ע' ה סי" ראבי253

 והסלים פעמים ופל ... עוד כתב ,רוקח (חמץ ומצה' ות סוף הלהגהות מיימוי). מיהו משום חימוץ איכא למיחש
כלים שמולחין  (ז' עשה רוקח סיוהוא במ).  דבעי הגעלה בכלי ראשון,ה" וכן ראה לראבי.חמץ בין הצרים ויגעיל

 טור). משום חימוץ איכא למיחש, ג דדמא משריק שריק"אע, בהם בשר וסלים וגיגית צריכין הגעלה בכלי ראשון
. וראין דבריו, ויש מי שחולק, סלים שמולחים בהם הבשר יש מצריכים להם הגעלה(י " סע"שוב' עה האדו

 ).וטוב להגעילן: ה"ובהג
  .)ומיהו מסתברא דבעירוי כלי ראשון סגי לכולי עלמא (י" סח"פר 254

כמובן ,  כדי קליפהאף שעירוי מכלי ראשון איו מגעיל אלא, והטעם שמועלת בזה הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון
שעירוי מכלי ): "ט"שיח סי' סי(וכדלעיל ". דאין עירוי אוסר רק כדי קליפה): "ז"צב ס' ד סי"יו(א "מהמבואר ברמ

  ".ראשון מבשל כדי קליפה
מליח שאיו ): "ט"קה ס' ד סי"יו(ע " כמבואר בטוש, כדי קליפהאלאאסר על ידי מליחה לא הייו כיון שגם הסל 
  ".ו דיו כרותח ומפליט לאסור כדי קליפהאכל מחמת מלכ

  .להכשיר ממה שאסר הסל על ידי מליחה, ולכן מועלת הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון
ד "כדלקמן סס, כלי ראשון מועלת להכשיר כלי שאסר על ידי שריה בצוןעירוי מוכן יש אומרים שהגעלה על ידי 

 ).200וראה גם לעיל הערה . 558והערה (
  .שלזה מועלת ההגעלה,  הייו טעם החמץ שבלע בסלים255

והגין שלא להשתמש בסלים ארוגים שהיה ): "סעיף א(כדלקמן , אמם עוד חשש יש בסלים שהשתמשו בו לחמץ
חמץ בין קבי האריגה ולכך אפילו הגעלה לפי שחוששין שמא שאר פירור ... מוח בהם פת או שאר חמץ ודאי 

  ".איה מועלת להם
 כגון ,אבל אם שתמש בהם דבר שאין בו אלא חשש חמץ): "שם(תבאר לקמן , והטעם שכאן אין חוששים לזה

  ".מועלת להם הגעלה, מחמץשמלח בהם בשר במלח שלא בדק 
  ".והוא פשוט, לכן פסק דמהי הגעלה, למאכיון שלא היה בהם חמץ ידוע רק חששא בע): "ק לז"ס(י "ומקורו בח

 ). 259הערה (וראה גם לקמן 
אף על גב דבשר עצמו (ק כ " סא"מ. )טעם חמץ הבלע בכלי איו בטל בששים וצריך הגעלה (ה סלים"י ד" סח"ב 256

ק "וס, )אבל בכלי לא שייך ביטול',  בסבטל, ל שהיה בו חמץ"הייו משום דאפילו את, ה"ז ס"ש סימן תמ"כמ, שרי
   .ו" וכן הוא לקמן סע.)דבכלי לא מבטלין איסורא (א

תמז ' סי(לעיל , כמו שמתירים במלח עצמו, )ו"לקמן סע(ובשפוד ) כאן(ובזה בא לבאר מדוע אין מתירים בסל 
פ שלא זהרו בהן " אע,כל מיי מלוחים מותר לאכלם בפסח מן הדין בלא שום שרייה והדחה כלל): "ו"סכ

פ שהיו בו פירורי חמץ כבר " שהרי אע, דהייו שלא בדקו את המלח מפירורי חמץ שדרך להמצא בו,מחימוץ
  .)ג- רא' ע" דובר שלום"ראה מה שתבאר בזה ב" (קודם הפסח' ימוסו וימוחו ותבטלו בס

, אין הכלי מבטל בששים) ו"ן סעולקמ(כ כאן "משא, כי שם תבטלו פירורי החמץ שימוסו בששים במלח ובמאכל
 .א"ח ומ"ובא לעיל מהבכמ

והטעם שאין גוף  (ק ב"ז שם ס"ט. )לא עם האיסור ולא עם ההיתר, וגוף הקדירה איה מצטרפת (א"סוף ס 257
, חד אמר בקדירה עצמה בחרסית הקדירה,  דבגמרא איכא תרי לישי במאי שמצטרף לבטל,הקדירה מצטרף כלל

  ).ממילא לישא בתרא מחמיר, הקדרה ולא בחרסיתוחד אמר במאי דבלעה 
ומשערים ההיתר והאיסור ): "ד"ס(ע שם "כמבואר בשו, ואף שמעיקר הדין מצטרף הבלוע בקדירה לבטל האיסור

  ".ותמעט בבישולו ובלע בקדרה, בהיתר יותר מתחילה' פ שהי"אע, כמו שבא לפיו
כי אין לעמוד על , ד להחמיר אפילו בראיו"ל' גיד השה סיל פרק "וכתב רש): "ק ד"ס(ז "מכל מקום כתב שם הט

ולפי זה אין להורות היתר . ל"אלא לעולם משערין כמו שבא לפיו עכ, שורש הדבר ולא ידוע כמה בלעה הקדירה
  ."ומשערין באומד יפה, ע בסעיף זה"ש הש"במ

היכא שראיו שפל '  וראה בעיי פי,ל"ד וז"ל' ל פרק גיד השה סי"וכתב מהרש): "ק ו"ס(ך שם "שוכן הוא ב
וכמה , ולא ידוע כמה בלעה הקדרה, כי אין לעמוד על שורש הדבר, אין לשער במאי דבלעה קדרה', האיסור כו

אבל מכל מקום , י לא פסק הכי אלא מדיא"ורש. אלא לעולם משערין כמו שבא לפיו, פעמים יבא קלקול מזה
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 אפילו אם .258 מותר לאכול בשר זה בפסח, ומלח בהן בשר בפסח,לומכל מקום אם לא הגעילן כל
 אף על פי כן מותר , או על ידי חמי האור,259 מליחהל ידיידוע לו שנבלע בהן חמץ הרבה פעמים ע

 עיין ,261ז"תמ'  כמו שנתבאר בסי,260 שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך כלים,לאכול בשר זה בפסח
  :שם כל פרטי דין זה

  הכשר מחבת 

 שצריכה ליבון גמור 263 יש אומרים,262 מחבת שמטגנין בה עיסת חמץ כל השנה בשמן או בשומןול

___________________ 
ך "ש. ו"צב ס' א סי"רמוראה גם . "כ"ע. כן הוא הדרך כון לכתחילה, פיועיקר הדבר שלא לשער אלא כמו שבא ל

 .ק כז"שם ס
כי , ו בשפוד"הייו מטעם האמור לקמן סע[ז "ש סכ"כמ, ופשוט דאם מלחו עליהם בלי הגעלה שרי(ק כ "א ס"מ 258

 .ק לז" סי"הובא גם בח). ה"ק' ד ססי"ש בי"ועוד דאין מליחה לכלים כמ, ]אין מחזיקין איסור מספק
אין מליחה ... אף בוודאי מלחו חמץ הרבה בכלי ואחר כך מלחו בו בשר ): "ק כ"א ס"א( וכן הוא בפרי מגדים 259

  ".לכלים להפליט אף משהו
שחוששין שמא שאר פירור חמץ בין קבי ): "סעיף א(כדלקמן , אלא שלכתחלה לא תועיל כאן אפילו הגעלת הסל

  ".מועלת להםהאריגה ולכך אפילו הגעלה איה 
): סוף סעיף מט(וכאמור שם , "על ידי הדחה ושפשוף בלא הגעלה"שבדיעבד סגי , )סעיף ג(ועוד תבאר לקמן שם 

  ".שהשפשוף בהם עיקר גדול"
שאין בו אלא חשש "רק במקום הייו , או עירוי מכלי ראשון, שמועלת הגעלה) בתחלת הסעיף(ומה שתבאר לעיל 

ידוע לו שבלע בהן חמץ "כ כאן ש" משא".מחמץ מועלת להם הגעלהבמלח שלא בדק  כגון שמלח בהם בשר ,חמץ
 ).255הערה (וכדלעיל , "על ידי מליחה... 

עופות שצלו בפסח בשפוד ישן שכל השה צלו בו בשר ): "ו"סע( לקמן תבאר, שמפליט מתוך הכלי, כ בצלי" משא260
 כיון שאין בשפוד חמץ , הרי עופות הללו מותרין,ק מפירורי חמץ שדרכם להמצא בין המלחמלוח במלח שלא בד

 אבל אם . ומספק אין לאסור בדיעבד כי אין מחזיקין איסור מספק,ודאי אלא חשש ספק פירורי חמץ שבין המלח
 הרי בשר זה ,תיים ובפסח צלו בו בשר בלא הכשר בי,פעם אחת צלו בשפוד זה מולייתא או שאר חמץ אפילו משהו

 ."אסור
לפי שאין כח במלח אלא להפליט מוהל מן , אין המלח מפליטו מן הכלי ומבליעו באוכל המלח בתוכו( סעיף כו 261

 ."וש). האוכל שהוא רק אבל לא מן הכלי שהוא קשה
  :ב"ב סי"פ" סדר ברכת ההין"וב, ב"שיח סי' ולעין סי,  תוכן האמור בסעיף שלפיו262

והן לעין , )שתבאר כאן(הן לעין הגעלה וליבון ,  הפוסקים אם טיגון חשוב כבישול או כאפיה וצלייש מחלוקת
והן לעין בישול אחר אפיה וצליה בשבת ). שתבאר בסדר ברכת ההין שם(ברכת המוציא או בורא מיי מזוות 

  ).שיח שם' שתבאר בסי(
פי שמשח את המחבת בשמן או בשומן תחת העיסה כדי שלא  אף על ,מחבת שאפו בה עיסה"אמם הכל מודים אשר 

  ).כמבואר כאן (" כיון שאין העיסה רוחשת בשמן או בשומן, אין זה קרא טיגון אלא אפייה,תשרף
הרי זה כמין ... ומן משימים לתוך הקדירה שטגים בתוכה הרבה ש"ש, "טיגון עמוק" אשר  הכלמודיםלאידך ו

סדר " (וכן אם טגה באלפס או בקדירה בחמאה הרבה כעין בישול במים... בישול גמור ומברך בורא מיי מזוות 
  ).ב"ב סי"ברכת ההין פ

יש בישול אחר אפייה או ... יש מי שאומר ): "ב"שיח סי' סי(שאף שתבאר לעיל , ומזה יוצא לו אף לעין שבת
... אבל יש מתירין ... ו הצלוי אם תו אפילו בעודו רותח בתוך כלי ראשון שהיד סולדת בו חייב שהאפוי א, צלייה

והגו ליזהר לכתחלה כסברא הראשוה שלא ליתן פת אפילו בכלי שי כל  .שאין בישול אפילו אחר אפייה וצלייה
   ".זמן שהיד סולדת בו

וכיון שאין בישול , יש לו דין בישול לדברי הכל, רבה שמןבתוך ה, אשר כיון שמטגים את שקדי המרק טיגון עמוק
 .אפשר ליתן את השקדים לתוך המרק בשבת, )ביבש(אחר בישול 

הוגד לי בשם רביו אבא מורי אחרי , מחבת שמטגים בה (בשם אביו רבו יואל) 87' ע(תסד ' סיב "חה " ראבי263
 ור שאופי, שהיה מצריכה ליבון, ע"פטירתויו. ן בו דבעי היסקדמדמי לה לתולא זכיתי לדון לפ.(  

מסתברא לי שאותה מחבת של מתכת שמטגין בה בשר ודגים בשמן על  (א,  בתורת הבית בית ד שער ד להא"רשב
שכתבתי  (תקב' א סי"חשלו ת "בשווכן הוא , )ולא בהגעלה כיורה, אין לה הכשר אלא בליבון כאסכלא, גבי האש
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 או , לפי שלפעמים נשרף ונכלה השמן או השומן שתחת כל העיסה,כדינו להשתמש בה בפסח
 וטעם זה ,264 ונבלע בה טעם העיסה במחבת על ידי האור בלבד שלא על ידי משקה,שתחת מקצתה

  .265 אלא על ידי ליבון דכבולעו כך פולטו,די הגעלהאינו נפלט ממנה על י

 אם כן כל קדירות של מתכות שמבשל בהן חמץ , שאם באנו לחוש לזה, על זה ואומרים266ויש חולקין
 כי לפעמים מקדיח הרוטב ונחסר הרבה עד שהתבשיל נשרף ונדבק ,כל השנה לא תועיל להן הגעלה

 מכל ,פ שהתבשיל נשרף ונדבק לדופני הכלי"י שאע לפ, והטעם שאין אנו חוששים לזה.לדופני הכלי
 וגם , ולא נתייבש אלא צד החיצון שאצל דופן הקדירה,מקום לחלוחית משקה יש בתוכו ובפנימיותו
 ואין הקדירה נקראת בשביל כך תשמישה על ידי האור ,שם יש קצת לחלוחית משקה אלא שהוא יבש

  .267טגנין בה והוא הדין והוא הטעם למחבת שמ.להצריכה ליבון

 אף על פי שמשח את המחבת בשמן או בשומן תחת העיסה כדי שלא ,אבל מחבת שאפו בה עיסה
 והרי נבלע בה ,268 כיון שאין העיסה רוחשת בשמן או בשומן, אין זה נקרא טיגון אלא אפייה,תשרף

___________________ 
והויא לה , ובשמן מועט, מפי שתשמישיה על ידי האור,  ודגים שצריכה ליבוןבהכשר המחבת שמטגין בה בשר

  .)כאסכלא
וכתב , " האור כגון השפודין והאסכלאות מלבןדברים ששתמש בהן על ידי): "ב, עה(ז "והכווה להא דאמרין בע

אין , ושחין פיה בשמןאו מ, ואף על פי שהאסכלא כשצולין על גבה טשין אותה באליה): "שם(על זה בתורת הבית 
". ואיו דומה לקומקמוסין ומחמי חמין וליורות דמשקין מרובין, רטיבות זה מצילה מהיות האש שולט בה לגמרי

  .ל"א אף למחבת ה"ומזה למד הרשב
 .)ויש מחמירין ללבן המחבת(א "סיא "רמ
ופעמים , חוזרין ומוסיפיןו, ורוב הפעמים שמן שבה כלה, שפעמים מטגין בה בשמן מועט ( תורת הבית שם264

והויא לה כתשמישה על ידי , והיא בולעת האיסור ממקום שאין השמן צף עליו, שהשמן איו מהלך על פי כולה
  .)ולפיכך צריכה ליבון כאסכלא, האש

והוה ליה , ואפה מה שבתוכה בלא שמן, דפעמים שמטגין בה ותייבש השמן (דעתםביאור י ז ב"ב סוס"ש פ"רא
  .)כמו שפודין ואסכלאות, ולכך צריכה ליבון, ובלע בתוכה על ידי האור בלא משקה, ורכמאפה ת

  ).והעיסה אפת בעין על המחבת, דלפעמים תייבש השומן(ק כב "א ס"מ
והיא , ופעמים שהשמן איו מהלך על פי כולה"מקורו בתורת הבית שם , "או שתחת מקצתה "כתב כאןומה ש

 ". השמן צף עליובולעת האיסור ממקום שאין
וכלי , דכבולעו כך פולטו (ג"כדלעיל סיו). ואלו תשמישן על ידי האור הן, דכבולעו כך פולטו(תורת הבית שם  265

 .) איו פלט ממו אלא על ידי חום האש בלבד, על ידי חום האש בלבד שלא על ידי משקה...שבלע בו חמץ 
ע "טור ושו. בדעת עצמו, ש שם"רא). והכי הוג עלמא, עלהוראה לי דסגי ליה בהג (בדעת עצמו, ה שם" ראבי266

 .)מחבת שמטגין מותרת בהגעלה (א"סי
אם כן כל קדירות על מתכת פעמים מחסרים המרק ומקדיח והתבשיל שרף , דאם באו לחוש לזה ( שםש"רא 267

שרף ודבק לדופן פ ש"אלא הייו טעמא דאע, ולא מציו מי שחשש לזה, ודבק לדופי הקדירה וצריך ליבון
ולא מיקרי תשמישו על ידי האור , אלא שהוא יבש אצל דופי הקדירה, הקדירה לחלוחית משקה יש בתבשיל

  .)להצריכו ליבון
 .)עדיין יש לחלוחית משקה שם, אף אם אפילו שרף ודבק לדופן המחבת והקדירה (ק טז"ז ס"ט

שעיקר תשמישן , אבל אלו הטסין של חושת, ים וכיוצאוכל זה במחבת שמטגין בה דגים ובצ (א" סוף סיח"פר 268
שהרי , ל צריכין ליבון"ש והמחבר ז"ראה לי ברור דאף לדעת הרא, איו אלא לעשות פשטידא ומכיסן לתור כך

, ואף בשפודין ואסכלאות עושין כן. אלא ותין מעט שמן בטיפסין כדי שלא תשרף הפשטידא, איו רוחש בשמן
  . )ראה לי ודוק, שמישו על ידי האור מיקריואף על פי כן ת

או מושחין , ואף על פי שהאסכלא כשצולין על גבה טשין אותה באליה: "והוא כעין מה שהובא לעיל מתורת הבית
  ".אין רטיבות זה מצילה מהיות האש שולט בה לגמרי, פיה בשמן

שיוליך טעם ) טופח(ואין בייהם שום משקה ): "87ובהערה , במוסגר (ג"סיתבאר לעיל , השיעור ברטיבות זוו
 ). ז"אסיפת דיים אות ה סט(וראה מה שדן בזה בשדי חמד ". החמץ לתוך השפוד והאסכלה
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  . וצריכה ליבון גמור כדינו,החמץ על ידי האור בלבד

  :269וכן הדין באגנות שאופין בהן עוגות

 אבל ,270 במחבת הבלוע משאר איסורין יש להחמיר לכתחילה כסברא הראשונה, ולענין הלכהלז
 שהרי יש אומרים שכל הכלים אפילו תשמישן על ,271מחבת הבלוע מחמץ יש להקל כסברא האחרונה

  .272ידי האור בלבד די להם בהגעלה לפסח

 והופכה , יכניס חציה,שון ואי אפשר להכניסה כולה כאחת בתוך כלי רא273ואם המחבת היא ארוכה
  .274ומכניס חציה האחרת

 ילבן אותו מקום , שאף אם יכניסנה חצאין ישאר באמצעיתה מקום שלא נגעל,ואם היא ארוכה ביותר
  .276 או ישים עליו גחלים עד שאם יגע אדם בצד החיצון כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בו,275באור

  :277וכן יעשה בשאר כל הכלים שהן ארוכין ביותר

  הכשר כלי עם טלאי 

 עד שיסיר , אינו נכשר בהגעלה,)279אם הטלאי הוא בצד פנימי של הכלי (278 כל כלי שיש בו טלאילח

__________________ 
 ב"לקמן סמשהיא ההלכה ד; )עיין סוף סעיף טו, אבל האגות שאופין בהם עוגות בעין צריך ליבון (ק כא" סא"מ 269
 לפי שברוב הפעמים הוא וגע ,זל שמשימין על חררה כשאפת על הכירה צריך ללבו ליבון גמור כדיוכיסוי של בר(

 .) ובולע ממה טעם החמץ שלא על ידי משקה אלא על ידי חום האש בלבד,בגוף החררה שתחתיו
ן שאר איסורים לעי, אף על פי שלעין חמץ בפסח די לה בהגעלה, מחבת שמטגים בה (ד" סקכא' ד סי"ע יו"שו 270

 והייו שמטעם זה .)כיון דהתירא בלע (ק ח" שם סך"ש. )כיון דהיתרא קא בלע (ק ג" שם סז"ט. )צריכה ליבון
 .י"כדלקמן מהח, מקילים בחמץ

 ).מיהו סגי ליה בהגעלה, ווהגין ללבו לכתחלה(א " וברמ.)מחבת שמטגין מותרת בהגעלה (א" סיע"טור ושו 271
 ).ן והגיםוכ(לט ק " סי"עיין בח

דלפעמים  (ק כב"ס, )דלפעמים היכא שיש עוד צד להקל סמכין אסברא זו דמקרי היתרא בלע (ידק "ס י"ח 272
די  (ז שם"ט. )סומכין עליהם לעין חמץ דיש פוסקים דמקרי היתרא בלע(ק לח " וס,)הקילו מטעם דהיתרא בעל

 יש לצרף גם סברא האחרוה ,עוד צד אחר להקלבמקום שיש (ג "דלעיל סי וכ.)כיון דהיתרא קא בלע, לה בהגעלה
 ). להכשיר בהגעלה את הכלים הבלועים מחמץ על ידי האור,ולסמוך עליהם לכתחלה

 .מכדי להכיס אותה לסיר גדול להגעלה,  שהרי המחבת יש לה בדרך כלל ידית ארוכה מדאי273
חמץ ומצה ' ארחות חיים הל). ן חצאיןוכל הכלים כשרים אפילו לחצאי (א,  תורת הבית הקצר בית ד שער ד לה274

ומשים חציה , והופך עוד, משים חציה, ואם היא ארוכה(א "סיע "טור ושו). וכל הכלים כשרין לחצאין(צה ' סי
   ).האחר

 שאי אפשר להכיס כל הכלי בתוך היורה בבת ,מגעיל כלים גדולים"שיש אומרים שאם , ז"תב סי' וראה לקמן סי
 ויצמצם כפי , ויחזור ויכיס צד השי, ויוציאו לאחר שפלט גיעולו, או שלישיתו, חצי הכלי יכיס במים ...אחת

 ". שלא יכיס מקצת אחד פעמיים,יכולתו
  .)מלבה באמצע, ואם היא ארוכה ביותר(א "סי ע"טור ושו 275

כן קודם הגעלה יעשה ואם לא עשה . ואחר כך מגעילין את הכלי... ישים גחלים בוערות ): "ט"ז וסי"סט(וראה לעיל 
 ).141ותבאר לעיל שם הערה " (כן אחר ההגעלה

). א, ה(ת קמח " ל]ג"[סמב, בשם רבו משה מקוצי, ה קיסא"ב ד, ז לג"ע' תוס .י"בשם ר, קסא'  סיהתרומה' ס 276
ז רמז " סוף ע מרדכי.מג' א סי" חם"ראתשובות ה. ד" סיקלה' ד סי"ע יו"טור ושו. ז" כלל יט סש"ראת ה"שו

  .ה"ד וסוף ס" סח"פר. ק כז" סא"מ. ה והליבון" די"בהובא ב. תתס
 .וראה בהסמן שם ושם, )136והערה (ז "וסט, )68והערה (ציוים אלו סמו גם לעיל סעיף י 

ולא , וחוזר ומכיס חציו השי, מכיס חציו,  שאיו יכול להכיסו בפעם אחת לתוך המיםוכן כל כלי(א " לבוש סי277
 ).חיישין שצדו הגעל בולע מצדו השי שלא געל
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 לפי שהבלוע שבעובי הכותל תחת הטלאי אינו נפלט לגמרי מן הכלי ,את הטלאי קודם ההגעלה
בלוע שמעבר  ואין בהם כח להפליט ה, שהטלאי מעכב על הרותחים שבתוך הכלי,280על ידי הגעלה

 ונמצא שהרותחין מגיעין גם בצד החיצון של ,281ואפילו אם מכניס כל הכלי לתוך רותחין(לטלאי 
 ,283 לפי שכבולעו כך פולטו, אף על פי כן אין בהן כח להפליט הבלוע משם.282הכלי שאין שם טלאי

 גם כן  וצריך להפליט האיסור, ששם הוא דרך תשמישו,והאיסור נבלע בצד הכלי מצד הפנימי שלו
___________________ 

  : תוכן האמור בסעיף זה ושלאחריו278
להפליט את , אם הטלאי קדם לבליעת האיסור מועלת בו ההגעלה, וחיברו טלאי בצדו הפימי, כלי שבלוע בו איסור

  .בליעת האיסור שמעבר לטלאי
, אלא ליבון קל, שאין ההגעלה מועלת בו, חוששים לקצת מממשות האיסור, ואם איו מודבק יפה ויש שם קצת סדק

  ).ט"ז וסי"סט(כמו שמציו בחלודה וגומות 
  :ובטעם הדבר יש שתי דעות. וצריך ליבון, אין הגעלה מועלת לו, אמם אם בליעת האיסור קודמת לטלאי

האיסור בלע "כי , וגם ההגעלה שמבחוץ איה מועלת ,הגעלה איה מועלת להפליט את הבלוע שמעבר לטלאי) א(
וכך גם ליבון קל ".  וצריך להפליט האיסור גם כן מצד הפימי, ששם הוא דרך תשמישו,בצד הכלי מצד הפימי שלו

  .ון גמור במקום הטלאיולכן צריך ליב. איו מועיל להכשיר את הבלוע שמעבר לטלאי שוסף שם
אלא שחוששים שמא שאר משהו מממשות . גם הגעלה וליבון קל מועילים לבליעת האיסור שמעבר לטלאי) ב(

, ולכן סגי בליבון קל במקום הטלאי. והרי ההגעלה איה מועלת בממשות, האיסור מעבר לטלאי שוסף שם
ל"שמועיל גם במשהו ממשות כ.  
  :בשלושת אופי הטלאי, םויש בייהם הפרש בכמה פרטי

גם , שאין הגעלה מועלת להפליט מעבר לטלאי', לטעם הא. טלאי שמחובר לכלי על ידי מסמרים ומהדקים) א(
שמא שאר משהו ממשות ', ואילו לטעם הב. ולכן צריך ליבון גמור במקום הטלאי, הליבון קל איו מועיל לזה

  .גם הליבון קל מועיל לזה, מעבר לטלאי
עשה הכל "כיון שעל ידי היציקה וההלחמה  ,מועלת ההגעלה' לטעם הא. יהוא בדיל שיצקו על קב הכלש טלאי) ב(

שחום הבדיל המוצק שורף את משהו ממשות , אפילו הגעלה אין צריך',  ולטעם הב".גוף אחד וכלי אחד ממש
  .ומועיל כמו ליבון קל, האיסור שמודבק בכלי

ושוב , שמחממת את דופי הכלי ומכשירה אותו מבליעתו, על ידי האש הכליממתכת שהולחם לקב טלאי שהוא ) ג(
 ).ט"סל (אין צריך הגעלה

מה שאין , וכל זה שהטלאי בפים(ק יח "ז סוף ס"פרי מגדים מש. )כל כלי שיש בו טלאי מבפים (ו" חמד משה סט279
  ).כן בחוץ

  ".הכלידהייו מצד הפימי של : "'לדעה הב) בסוף הסעיף(וכן הוא לקמן 
  :ל"הדעות ה' לב, כ אם הטלאי הוא מבחוץ אין שום חשש"משא

, שאין שם טלאי, הה כאן מועלת ההגעלה שמצד פים ,שההגעלה איה מועלת דרך הטלאי שבפים, לדעה הראשוה
חם וירתי... ימלאו מים ... וכלי גדול ): "א"תב ס' סי(כדלקמן , וכמו בכלי גדול שמועלת הגעלה מבפים בלבד

  ".בתוכו
הה אם הטלאי הוא מבחוץ אין חוששים בו , שההגעלה איה מועלת לממשות החמץ שתחת הטלאי, לדעה השיה
 אבל אם .וכל זה כשהחלודה הוא בצד הפימי של הכלי במקום שמשתמשין בו בקבע): "סעיף יז(כדלעיל , לממשות

 מכל מקום כיון ,גיע תשמיש החמץ גם מבחוץפ שלפעמים מ" ואע,הוא בצד החיצון של הכלי שלא שתמש שם חמץ
 לפיכך אין חוששין שמא יש שם ממשות החמץ בעין תחת ,שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד לשם

 ).142הערה ( ותבאר לעיל ". ואין צריך להעבירה כלל,החלודה
לפי שהבלוע תחת , אין מגעילין אותה, שיש בה טלאי, או יורה, ומחבת (א"ת כלל יד ס" ובשו,ז' ב סי" פש"רא 280

לפי שהבלוע תחת הטלאי , מחבת או יורה שיש בו טלאי אין יתר בהגעלה (טור. )הטלאי אין פלט על ידי הגעלה
 ).צריך להסיר הטלאי קודם הגעלה(ג " סיע" ושו,)איו פלט על ידי הגעלה

אלא ". וירתיחם בתוכו... ימלאו מים ... וכלי גדול ): "א"תב ס' סי( ואין מסתפקין בהגעלה המבוארת לקמן 281
 ".להכיסן כולם לתוך יורה גדולה כדי שיעלה הרותחים על צד החיצון שלהם): "ב"שם ס(כאמור לקמן 

הי דמצד , שאם תאמר שהטלאי מפסיק ואין כח בהגעלה לפלוט האיסור דרך הטלאי(ג "ח סי"קושית הפרכ 282
 ).הרי מצד האחר יפלוט עד הטלאי, מרת הכיהטלאי מצית א

 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל283
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 וכיון שיש שם טלאי אין כח ברותחין .284מצד הפנימי של הכלי על ידי הרותחין שבתוך הכלי
 ועל ידי , אלא נפלט הוא מעט מעט,בפעם אחת) שבתוך הכלי להפליט כל האיסור שמעבר לטלאי

  .285 וכשישתמשו בו בפסח יהיה חוזר ונפלט מעט,הגעלה זו נפלט מעט

 288 שהאש שורף את כל הבלוע, ליבון גמור כדינו287 מקום הטלאי286ולפיכך אין לו תקנה אלא שילבן
 אין לו תקנה עד שיסיר הטלאי קודם , ואם הוא כלי של עץ.אף שמעבר לטלאי שבתוך הכלי

  .289ההגעלה

 דהיינו שקודם ששמו הטלאי בכלי כבר ,במה דברים אמורים כשקדמה בליעת האיסור בכלי להטלאי
 ואותו בלוע כשמשימין עליו טלאי אינו נפלט לגמרי מן ,אינשתמש ונבלע איסור בכלי במקום הטל

 דהיינו ששמו הטלאי בכלי , אבל אם קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלי.290הכלי על ידי הגעלה
 או אפילו נבלע בו איסור אלא שהגעילו והכשירו קודם ,כשהיה הכלי חדש שלא נבלע בו איסור עדיין

 וכן אפילו אם לא הגעילו עד לאחר .292מש בו איסור ואחר כך חזר ונשת,291ששמו בו את הטלאי
 חזר ונשתמש ונבלע בו ר כך ואח, אלא שבשעה שהגעילו ליבן את מקום הטלאי כדינו,שימת הטלאי

__________________ 
284 ו על קושיית הפרי חדש הב ס' כדלקמן סיו. ל"זהו יישוב רבישתמש חמץ גם בצד החיצון שלו (ב"תכגון ,כלי ש 

רין על ידי הגעלת  אין כש, וכן קערה שמכסין האלפס בצד החיצון שלה,כלי ששואבין בו רותחין מכלי ראשון
  .)הרותחין שמתוכן

 ).59והערה (ח "לעיל סכמבואר , וכמו שהוא לעין ליבון
ומה שלא , יפלוט בהגעלה זו, ואין לומר דכל מה שעתיד לפלוט על ידי תשמיש חמין(ת שם "בפסקים ובשו ש"רא 285

מה , הכא מי. אלא ודאי פולט תמיד מעט מעט. לה לכלי חרסתועיל הגע, דאם כן. יפלוט עתה לא יפלוט לעולם
  .)ופולט תדיר מעט מעט, שתחת הטלאי אין פלט בהגעלה

אבל , דהגעלה הוא בפעם אחת, מה שאיו יוצא בהגעלה שוב איו יוצא בתבשיל, וליכא למימר (ג" סיעולת שבת
והוא , לי הצריך ליבון איו מועיל לו הגעלהל דכ"ומזה הטעם קיי. ובכל פעם יוצא מעט, מתבשל שם הרבה פעמים

  .)משום דבכל פעם יוצא מעט, הדין כלי חרס
 ועיקר גיעול הבלוע בתוכו ,לעולם פולט הוא מעט מעט בכל הגעלה): "ו"ס(שתבאר לעיל , והייו כמו לעין חרס

 ". שבתוכו לתוך התבשיל וכשיבשלו בו היתר אפילו אחר כמה הגעלות יפלוט מעט מהבלוע,איו פלט ממו לגמרי
אבל בליבון המחבת כולה שרי , בקדמה בליעת איסור לטלאי אין להתיר בהחת גחלים(ה מחבת "ב ד" סיח"ב 286

ח דבקדמה בליעה לטלאי לא מהי "כ הב"וכ (ק כז" סא"מ). כי האש שורף כל דבר, אפילו קדם האיסור לטלאי
  .) אלא צריך ללבן כל הכלי,גחלים

שהחשש הוא רק , כ לדעה השיה דלקמן"משא.  קל איו מועיל להפליט מדופן הכלי שמעבר לטלאיהייו שגם ליבון
באופן , "להיח גחלים על הטלאי כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו"בזה סגי , על משהו חמץ שמעבר לטלאי

 ).278הערה (ותבאר לעיל . של ליבון קל
 שאף ,ואם היא ארוכה ביותר): "סעיף הקודם(כדלעיל , )א"ח ומ"כמובא לעיל מהב" (כל הכלי"ללבן  ואין צריך 287

 ."וש, " ילבן אותו מקום באור,אם יכיסה חצאין ישאר באמצעיתה מקום שלא געל
 ." וש,)49והערה  (ז" כדלעיל ס288
אלא אם כן ירחיב הסדק כל כך שיוכל להוציא משם , עץ אין לו בו תקהואם של (שעא ' א סי"חא "ת הרשב" שו289

אלא אם כן ירחיב הסדק כל כך שיוכל להוציא , ואם הוא של עץ אין לו תקה (ע שם"שו. )כל ממש שיש בתוכו
 ).צריך להסיר הטלאי קודם הגעלה(ע שם " או כמבואר לפי זה בשו.)משם מה בתוכו

 .)285הערה (כמצויין לעיל , ] עולת שבת- " ש"ע": ל"אוצ [ע"ש.  שםש"רא 290
שבשעה שהיו מתקים , ראיתי בבית אבא מורי, ועל עין טלאי שעל שבר הכלי (87' תסד ע' סיב "חה " ראבי291

עשה פירוש שהטלאי  (ק כו"א ס" מ).היה מצוה להגעיל הכלי קודם שמדביקין בו הטלאי של חושת, הכלים
 .)או שהגעילו הכלי קודם ששמו הטלאי, בשעה שהיה הכלי חדש

ג "ע סי"טור ושו). קודם הפסח היה מגעילו עם הטלאי] לאחר מכאן[אף על פי שהיו משתמשין בו (ה שם " ראבי292
 ).אם קדם הטלאי לבליעת האיסור אין צריך להסירו(
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 ואף . והרי הוא נכשר על ידי הגעלה,293 כל זה נקרא קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלי,איסור
וא נבלע שם כשהיה הטלאי כבר שם מודבק  כיון שה,הבלוע שתחת הטלאי נפלט על ידי הגעלה זו

  .294 דכבולעו כך פולטו, הרי הוא נפלט גם כן כשהטלאי מודבק בכלי,בכלי

 בענין שיש לחוש שמא , אלא יש שם קצת סדק וגומא,ומכל מקום אם אין הטלאי מודבק לכלי יפה
 296אי צריך להניח גחלים בוערות על הטל,295נכנס שם תחת הטלאי קצת משהו מממשות האיסור

 או עד שאם יניח ,וישהה אותם עד שאם יגע אדם בצד החיצון כנגד אותו מקום יהיה היד סולדת בו(
 כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו ,)297 לפי המנהג שנתבאר למעלה,שם קש או חוט יהיו נשרפין

  .298 עד שיוכל לנקר בתוכו יפה ולהוציא כל מה שבתוכו,ל כך או ירחיב הסדק הרבה כ.אם ישנו שם

 שההגעלה מפלטת , שאפילו אם קדמה בליעת איסור להטלאי הרי הוא נכשר בהגעלה299ויש אומרים
__________________ 

כיון ששוב לא מקרי קדם בליעת , לאי בכל פעםשוב מותר להגעיל כך עם הט... ואם תלבן כך  (ק מב" סי"ח 293
אלא כיון שלבה פעם , ויש ללמוד לשים שאין להם צורך ללבן בכל שעה (ג" סוף סיעולת שבת. )איסור לטלאי

 .)ופשוט הוא, אם לא חזר שוב ותקן, אחת די
). דכבולעו כך פולטו, קודם הפסח היה מגעילו עם הטלאי] לאחר מכאן[אף על פי שהיו משתמשין בו (ה שם " ראבי294

 ).אין צריך להסירו דכבולעו כך פולטו(ע שם "טור ושו
, כי אין הגעלה אלא לטעם הפלט, ולזה לא מהי הגעלה, יש לחוש שמא כס שם בדבוק חמץ בעין (ק יח" סז"ט 295

וכל זה (ב ק מ" סוף סי"ח. )אלא כשהדבוק הוא מדובק מאד ואי אפשר להיכס שם חמץ בעין... ולא לחמץ בעין 
או , דאם לא כן אף בקדם הטלאי יצריך ליבון, בעין שאין סדק וגומא בין גוף הכלי לטלאי, שהטלאי דבוק יפה

  ).וכן הסכמת האחרוים, והוא פשוט, או להרחיב הסדק כדי שיוכל לקרו, להסיר הטלאי
 ".להכליאלא אם כן איו מודבק יפה ): "בסוף הסעיף(כדלקמן ', לדעה הבוכל זה הוא גם 

  .)ה"ד בהג"ש ס"כמ, ואם קדם טלאי לבליעה די בליבון קל(ק כז "ס א"מ 296
 שיש בו גומא או סדק או קב שאיו יכול , או אחד משאר כלים הצריכין הגעלה,סכין): "ט"סי(שהיא ההלכה דלעיל 

ו ממשות החמץ  לפי שיש לחוש שמא יש שם משה ... אין הגעלה מועלת להם,לחטט בתוכן לקרן ולקותן היטיב
  ".לפיכך צריך להיח גחלים בוערות על הסדק והגומא.  ואין הגעלה מועלת למה שהוא בעין,בעין

*  
". ואחר כך מגעיל כל הכלי, ישים גחלים על מקום הטלאי עד שישרף גוף האיסור אם ישו): "ג"סי(ע "והה בשו

". שט הטעם ממקום ליבון למקום שגיעל כברמפי דישפ, אבל איפכא לא יעשה): "ג"סי(וכתב על זה בעולת שבת 
 .)141הערה (ותבאר לעיל . ורביו השמיט כל זאת

שבמקום שיש חשש למשהו חמץ בתוך , והכרעת רביו, "ליבון קל"שם תבארו שי אופים אלו של (עיף טז  ס297
 ."וש, )הקש או חוט יהיו שרפיןש, והגים באופן השי של ליבון קל, הסדק או החלודה

ירחיב הסדק כל כך שיוכל ... כדי שישרף גוף האיסור אם ישו ... שמיחין גומרי על מקום הסדקין  ( שםא"רשב 298
... אם ישו , ישים גחלים על מקום הטלאי עד שישרף גוף האיסור ( שםע"שו. )להוציא משם כל ממש שיש בתוכו
  .)יא משם מה שבתוכוירחיב הסדק כל כך שיוכל להוצ

אלא שמזה לומדים גם לדעה . שמסתפקים בליבון קל גם כשקדמה בליעת איסור להטלאי, דלקמן' שהם הדעה הב
  .שאם הטלאי איו מודבק יפה לכלי צריכים ליבון קל, כשקדם הטלאי לבליעת האיסור, הראשוה שלפיו

כההלכה (אלא שהוא מיירי , לאי צריך ליבון גמורשבקדמה בליעה לט', א שסובר כדעה הא"ויש מפרשים גם בהרשב
ולכן סגי , ויש חשש משהו ממשות חמץ בסדק שבים, ואיו מודבק יפה לכלי, שקדם טלאי לבליעה) שלפיו

א אמר דאפילו קדם הטלאי לבליעת האיסור איכא למיחש אם ראה "הרשב): "ב"סי(ח "כמבואר בב, בליבון קל
 ס מגוף האיסורשם קצת סדק שמא תחת הטלאיו מועיל הגעלה, כיח לשם גחלים, ולזה איכדי , וצריך לה

 ).ק כז"א ס"ראה גם מ" (או ירחיב הסדק כל כך שיוכל להוציא משם מה שבתוכן, שישרף גוף האיסור אם ישו
וממשות של איסור , שאו חוששין שמא תחת אותן החתיכות כס מגוף האסור(שעא ' א סי"ח א"רשבת ה"שו 299
, אם הוא כלי של מתכת, לפיכך או רגילין בכל כיוצא בזה שמיחין גומרי על מקום הסדקין. יו כשר בהגעלהא

צריך להסיר , ואם קדמה בליעת האיסור לטלאי (ע"שו, )ואחר כך מגעילן, כדי שישרף גוף האיסור אם ישו
 סוף ח"פרלפי פירוש ה).  אם ישו,הטלאי קודם הגעלה או ישים גחלים על מקום הטלאי עד שישרף גוף האיסור

או ישים גחלים על מקום הטלאי עד (ק מב " סי"חוה, )דהחת גחלים מהי אף אם קדם הבליעה לטלאי (ג"סי
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 והטלאי הוא במקום , אלא שאם קדם תשמיש האיסור בכלי להטלאי.300אף הבלוע שמעבר לטלאי
 אנו חוששין שמא נשאר משהו ממשות החמץ ,301 דהיינו מצד הפנימי של הכלי,שמשתמשין בו בקבע

 ולפיכך אף אם הוא מודבק יפה להכלי צריך להניח גחלים על הטלאי כדי שישרוף .איבכלי תחת הטל
 אבל אם קדם הטלאי .302 או יגביהנו מעט בענין שיוכל לנקר תחתיו יפה.ממשות האיסור שתחתיו
  .303 אלא אם כן אינו מודבק יפה להכלי, אין צריך להניח עליו גחלים,לבליעת האיסור בכלי

 ומכל מקום במקום שאפשר טוב לחוש לסברא .305 כסברא האחרונה304הקלולענין פסק הלכה יש ל
  :306הראשונה

 כמו שהוא דרך להמצא ביורות , ומודבק לכלי על ידי מסמרים, וכל זה בטלאי שהוא כעין טסלט
 כמו שהוא דרך לעשות , אבל טלאי שלא נדבק בכלי על ידי מסמרים אלא על ידי האש.ובאלפסין

 ואין צריך להניח , הרי הם נכשרים בהגעלה, עליהם בדיל שניתך באשבכלי בדיל שנקבו שמטיפין
 לפי שעל ידי חום הבדיל נשרף כל ממשות ,307גחלים על הטלאי אף אם קדמה בליעת האיסור בכלי

 ואין הטלאי מעכב ,310 נפלט בהגעלה309 וגם הבלוע שמעבר לטלאי.308האיסור שתחתיו אם ישנו שם
 מסמרים אלא על ידי חום האש הרי נעשה הכל גוף אחד וכלי  כיון שאינו מודבק לכלי על ידי,כלל

  .311אחד ממש

 כמו שהוא דרך לעשות בכלי ,ואין צריך לומר אם בעת שימת הטלאי ליבן את מקום הטלאי באור
___________________ 

א "כמשמעות לשון הרשב, כיון שתלבן מקום הטלאי, ואז אף שקדם בליעת האיסור יתרת, שישרף גוף האיסור
 ).וכן פסק הלבוש, א והמחבר"בתשובה סימן שע

קדמה בליעה  לאיסור ש וטור" הטעם שהובא בתחלת הסעיף מהראבירא ליהלא ס) ל כוותיה"דקיי(א " שהרשב300
 .בזה סגי בליבון קל בגחליםו,  שתחת הטלאיאלא מטעם ממשות האיסור; לטלאי

 .)279הערה (כדלעיל , אין חוששים לזה, כ כשהטלאי הוא מצד החיצון של הכלי"משא 301
ירחיב הסדק כל כך שיוכל ... כדי שישרף גוף האיסור אם ישו ... שמיחין גומרי על מקום הסדקין (א שם "רשב 302

... אם ישו , ישים גחלים על מקום הטלאי עד שישרף גוף האיסור ( שםע"שו). להוציא משם כל ממש שיש בתוכו
 .)ירחיב הסדק כל כך שיוכל להוציא משם מה שבתוכו

 ).295והערה (לדעה הראשוה , כדלעיל 303
 .שגם בקדמה בליעה לטלאי סגי בליבון קל 304
שיש לחוש אולי תחת הטלאי יש גוף , א"א בתשובה סימן שע"ראה יותר כון מה שכתב הרשב(ג "פרי חדש סי 305

 ).האיסור שאיו כשר בהגעלה
 .צריך ליבון גמורלה 306
אבל בטלאי שעושין , וכל זה הוא לעין טלאי שהוא על ידי דיבוק חתיכה על חתיכה במסמורים (ק יח"ז ס" ט307

וגם כשמתקין את הכף של כסף וכיוצא . מחום שרף כל הבלוע ומה שהוא בעין, שמטיפין חתיכה בדיל, בכלי בדיל
  .)ד פשוט בזה"כלע. זהועל כן אין חשש ב, בו שמשים שם חתיכה של כסף אז האומן ותן הכף באש תחלה

אבל מה שעשה על ידי היתוך עופרת או ברזל . כל טלאי שבסעיף זה הייו מה שקבע על ידי מסמורים (ק מא"י ס"ח
שהרי כאלו עשה , עדיף מליבון, כיון שעשה על ידי היתוך באור ועשה גוף אחד, וכסף ושאר ממי מתכות

  .)כן הוא הסכמת האחרוים. מתחלה
 .כדלקמן בסמוך, יו שזה מועיל לשתי הדעות דלעיל סעיף הקודםומבאר רב

כיון שעל ידי חום היציקה וההלחמה , ששאר משהו ממשות תחת הטלאי, ושוב אין לחשוש לחשש שלדעה השיה 308
 .שרף כל ממשות האיסור שתחתיו

 . הבדיליציקת שלא שרף מחום 309
 .  שלאחר התכת הבדיל310
כיון שעל ידי היציקה וההלחמה , שהגעלה איה מועלת מעבר לטלאי, עה הראשוה ושוב אין לחשוש החשש שלד311

 ".עשה הכל גוף אחד וכלי אחד ממש"
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 ועל ידי האש מתחברת חתיכה זו לגוף הכלי , שמשימין חתיכת ברזל על הנקב,ברזל שניקבו
 אם לא נשתמש בו ,312להגעיל כלל את המקום שנתלבן באור שאז אין צריך .ונעשה הכל גוף אחד

  :איסור אחר כך

 מאחר שנעשה , הרי הוא נכשר בהגעלה, רושם שהאומנים עושים בתוך הכלי להכיר מעשה ידיהםמ
 ובלבד שינקר אותו .314 וכבולעו כך פולטו,313כשהכלי היה חדש הרי קדם הוא לבליעת האיסור בכלי

  :316 או יניח עליו גחלים,315היטיב

  הכשר כיסוי כלים 

 דכיון שהוא מזיע ,317 כיסוי של ברזל שמכסים בו הקדירה כל השנה צריך הגעלה בכלי ראשוןמא
  .319 וכבולעו כך פולטו, הרי נבלע בו החמץ על ידי חום כלי ראשון318מחום התבשיל שבקדירה

 מן  אם נזכר מיד והסירו,ואם לא הגעילו ושכח ושמו בפסח על הקדירה שיש בה תבשיל רותח
 הרי התבשיל מותר , שלא התחיל להזיע מחום התבשיל שבקדירה,הקדירה וראה שהוא יבש עדיין

 שאין איסור ,פ שנגע בה הכיסוי" אע, וגם הקדירה מותרת,320 אם לא נגע בו הכיסוי,אפילו באכילה

__________________ 
אלא בטלאי , ל להסיר הטלאי קודם הליבון"לא הצריכו הפוסקים ז(ט אות טו "שיירי כסת הגדולה הגה 312

אלא שאם יש , שאיו כן, לאי שלואבל כעין ט, שמשימים חתיכה אחת על מקום שבור שבכלי התחוב במסמרים
ועל ידי האש מתחבר החתיכה עם הכלי וראה כאלו הוא תחלת , איזה חור או שבר בכלי משימין שם חתיכת ברזל

  ).לא אסרו הפוסקים, ברייתו
דהייו שאם יש איזה חור או שבר בכלי משימים שם חתיכת , ולדעת כולם משמע שטלאי שלו(ו "פרי חדש סט

, דשרי לכולי עלמא להגעילו כך, וראה כאילו הוא תחילת ברייתו, ידי האש מתחבר החתיכה עם הכליועל , ברזל
  ).אף אם קדם בליעת החמץ לטלאי

כי יציקת הבדיל איה מחממת את דופן הכלי להכשירו מהאיסור , והחילוק בין דין זה לבין דין יציקת הבדיל דלעיל
כ הלחמת המתכת על "משא). ת משהו ממשות האיסור שמודבק בכליורק שחום הבדיל המוצק שורף א(הבלוע בו 
  .מחממת את דופי הכלי ומכשירה אותו מבליעתו, ידי האש

שהליבון ... ואחר כך חיפהו בבדיל , כלי מתכת ישן שתבשל בו חמץ כל השה): "סעיף ע(ז תבאר לקמן "ועד
 ).612הערה (מן שם ויתבאר לק". מפליט האיסור ממו, שמלבים אותו בשעת ציפוי

ואפילו הכלי כסף שיש באמצעות , הקקים בשוליהם רושמין האומים ( הגהת איסור והיתר כלל ח דין סח313
והוקדם הטלאי , דרובן תקו כשהם חדשים, ראה שיכולין להגעיל אפילו מחמץ למצה, הטלאי המצויירין

  .)מאחר שעשה מחדש, מותר להגעילן, ם שעושים האומים בתוך כליםרוש (ג" סיא"רמ. )לאיסור
כמבואר , חוששים שעשה אחרי בליעת האיסור, כ ברושם של בעל הבית" משא,ברושם האומיםוהייו דוקא 

ואפילו , ודאי יש להחמיר, אך באותן כלי כסף שיש בהן סימן הבעל בית ואומים): "שם(בהגהת איסור והיתר 
 ".דשמא תקו אחר כך, ריןבשאר איסו

 ).כבולעו כך פולטו, מאחר שעשו מחדש (ג" לבוש סי314
 ).ובלבד שיקר היטב(לבוש שם ). ויקרם היטב(א שם " רמ315
  .)ישים עליו גחלים, ואם אי אפשר לקר (ק מג"י ס"ח. )ומוטב להיח גחלים על מקום הרושם (ק כח"א ס" מ316

 .שצריך לקרו או להיח עליו גחלים, לאי לכליכשיש סדק בין ט, ח"והייו כדלעיל סל
לפי שאף הם פעמים שבולעות , ועכשיו או רגילין להגעיל אף הקערות בכלי ראשון (256' פסח ע'  מחזור ויטרי הל317

כיסוי הקדירה יגעיל  (רד' רוקח סי). שהרי או מכסין בהן את התבשיל באילפס כדי שיתבשל מהר, בכלי ראשון
רוצה לומר בכלי (ד "ח סי" פר.)צריך הגעלה, כסוי של ברזל שמכסים בו הקדירה (ד"ע סי"טור ושו. )בכלי ראשון

 .וכדלעיל סעיף כו). ראשון
 . וכן הוא לעיל שם.)כיון שמזיע בכל שעה מחום הקדירה (ע שם" טור ושו318
 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל319
 .כדלקמן סעיף הבא, בלא הבלאסר הכיסוי אף , כ אם גע התבשיל בכיסוי" משא320
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  .322ה"ק'  כמו שנתבאר ביורה דעה סי321יוצא מכלי לכלי בלא רוטב

 בענין שיש לחוש שמא כבר התחיל צד הפנימי של הכיסוי ,רהאבל אם שהה הכיסוי מעט על הקדי
 ואין צריך לומר אם כשמסיר , וחזר ונתייבש מחמת חום, בזיעה זו324 עד שהיד סולדת בו,323להזיע

 הרי , שהזיע מחום התבשיל שבקדירה,הכיסוי מהקדירה רואה בו קצת לחלוחית שהיד סולדת בו
 325 או אפילו אינו בן יומו לפי מנהג מדינות אלו.ן יומואם הכיסוי הוא ב(התבשיל והקדירה אסורין 

 או לפי מנהג קצת מקומות שמחמירים בכיסוי קדירה אפילו בשאר .שאוסרין נותן טעם לפגם בפסח
 לפי שההבל ,) עיין שם327ג"צ'  כמו שנתבאר ביורה דעה סי, ואוסרין אף שאינו בן יומו,326איסורין

 ונעשה כאלו נתערבה הזיעה ,יעת הכיסוי עם התבשילהעולה מהתבשיל להכיסוי הוא מחבר את ז

__________________ 
 אליה זוטא. )אבל אם עדיין לא התחיל להזיע אין לאסור, משמע דמיירי כשהזיע תחת הכיסוי (ד" סיעולת שבת 321
 .)משמע דאם לא התחיל להזיע מותר (ק טז"ס

. )ג"וצב "י צ"ש הרב סוס"וכמ, אבל אין כלי אוסר כלי בלי רוטב, ראה דדוקא מאכל של היתר (ק כב"ך שם ס" ש322
ודין כיסוי (צג ' ובסי). דאין אוסרין זו את זו בגיעה, שתי קדירות וגעות זו בזו (ח"צב ס' א סי"רמש ה"והייו מ
דחרסית של (ג ק "צז ס' סיז "ט ).דהוי כשתי קדרות שגעו זו בזו, הכל שרי, אם לא היה מאכל בקדירה... קדירה 

ש "כמ, דאין שם איסור, וגעה בקדירה של בשר, תוכה חלבתור שבלעו מן החלב לא גרע מקדירה שמבשלין ב
  .ז" ססוכן הוא לקמן). הפוסקים בשתי קדרות שוגעות זו בזו

אחת של חלב ואחת של , שתי קדירות שאצל האש(ם מרוטבורג "בשם מהר) חולין רמז תרצא(ומקורו במרדכי 
  ). ל"רבי מאיר ז'  מוהכך פירש. דאין בלע מזו לזו אף על גב דוגע, והן רותחות, בשר

  .ח אות ג"צב ס' לסי ר הזקן"אדמופסקי ראה , ולעין אם סומכים על זה לכתחלה
*  

אפה שם החמץ צריך היסק להכשירו (ט "תמז ס' כדלעיל סי, אלא אפילו בתוך התור עצמו, ולא רק מכלי לכלי
 ).כולו בלא רוטב שאין בליעת החמץ מתפשטת ב, אבל שאר כל התור אין צריך.לאפות שם מצה

עד שיש לחוש בה שמא עלה פעם אחת , אבל אם שהתה מעט על הקדירה חולבת ( כלל לא דין יטאיסור והיתר 323
ודאי , אם הכיסוי היתה בן יומו, ומכל שכן כשמסירה מיד ומצא לחה, ותייבש אחר כך מהחום, הרתיחה אצלה

שיהם (א "צג ס' ד סי"א יו" רמ.ק ב"צג ס' ד סי"דרכי משה יוהובא ב. )המאכל והקדירה והכיסוי, הכל אסור
  ).אסורים אם התחיל להזיע תחת הכיסוי

 .א אות ד"צג ס' לסי ר הזקן"אדמוראה פסקי ו, ולא תבאר כאן חילוק בין פסח לשאר איסורים
ן היד אבל אם אי. מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת בזיעה במקום שוגע בקדירה (ח"צב ס' ד סי"א יו" רמ324

 ויתבאר לקמן סעיף .)וראה שצריך שתהא היד סולדת בזיעה (ק ה"צג ס' ד סי"ך יו"ש. )הכל שרי, סולדת בזיעה
 ).575והערה (סה 

 ויש חולקין על זה ...אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל אפילו באכילה  (ח"תמז ס' דלעיל סיכ 325
 .) אלו וכן והגין במדיות...הוא הדין לותן טעם לפגם ... ים כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו ואומר

צריך לומר דכאן מיירי בעדיין הוא , ז דותן טעם לפגם שרי בפסח"לפי דעת המחבר לעיל סימן תמ (ק מה"י ס"ח 326
 ).  שאיו בן יומואו צריך לומר כדעת הוהגים לאסור בכיסוי אף. ששתמש בו בערב פסח, בן יומו

וכן והגין בקצת . י שאיו בן יומו דיו כאלו היה בן יומו"לומר דאעפ, ויש מחמירים בכיסוי (א"א שם ס" רמ327
  ).והוא חומרא בלא טעם. וכן אי והג מפי המהג. מקומות

ויש , ים למעלהז כתב שעיקר החומרא דוקא באותן כיסויים שהן קצר"מ' ל פרק כל הבשר סי"רש(ק ב "ז שם ס"ובט
דכל שיש איסור בעין לא אמרין ביה ותן טעם לפגם , ואי אפשר לקחם יפה מן הרתיחה שעולה לשם, בהם חלל

  ).גם רבי מרדכי יפה בלבוש כתב שאין לחומרא של כיסוי מקום כלל... 
רא להו דחמיר משום דסבי, כתב קצת טעם לדעת המחמירין' ה דין ד"מיהו בתורת חטאת כלל פ(ק ד "ך שם ס"ובש

, דדוקא באותן כיסויים שהם קצרים מלמעלה... ל "ומהרש. איסור זיעה וריחא מהאיסור שהוא על ידי טעם עצמו
ואז אי אפשר לקחם יפה שיהא קי מן הזיעה והרתיחה שעלה שם , ויש בהן כעין חלל כמו שיש בהרבה כיסויים

  ).קרא תגר על חומרא זו] לבוש[טרת זהב וגם הע... הדרכי משה צווח ככרוכיא על המהג הזה ... 
 .צג סעיף א אות ג' לסי ר הזקן"אדמופסקי וראה . וכאן אין רביו מחלק בחילוקים אלה
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  : וזיעה זו יש בה טעם חמץ שהוא נפלט מן הכיסוי כשהוא מזיע,328בתבשיל

 לפי , ליבון גמור כדינו329 כיסוי של ברזל שמשימין על חררה כשנאפת על הכירה צריך ללבנומב
לא על ידי משקה אלא  ובולע ממנה טעם החמץ ש,330שברוב הפעמים הוא נוגע בגוף החררה שתחתיו

  :331על ידי חום האש בלבד

  חרוסת ומדוכה , הכשר בית שאור

 מותר להשתמש מצה , שנשתמש בהן חמץ כל השנה בצונן,333 אפילו של חרס,332 כל הכליםמג

__________________ 
  .)שזיעת הכיסוי מתערבת בתבשיל, כל התבשיל אסור (ד"ע סי" טור ושו328

שהוא , "ן לחם טמאמצו... המערה ): "שם(שפירש את הא דתן , ה דמכשירין"ספ בפירוש המשיות ם"רמבוראה 
 הכלי החם ויעלו האדים עם הצוק מתוך, החםלפי שעמוד המשקה הקרא צוק מתחמם מחמת שקצהו בכלי "

מפי שהאד החם חבר בייהם והוא עולה , ולפיכך יהיה טמא, ויחמם את המשקה אשר בכלי העליון, שהוא טמא
  ."מן הטמא לטהור

...  לא להשתמש בפסח בקדירה שעירו ממה רותחין תחת האבןוהגות השים ש): "ט"ס(ומזה למדו לקמן 
הערות (ותבאר לקמן שם ". מן כשר לתוך ר דולק משומן טריפהשלכתחלה אסור לערות מכלי כשר שיש בו שו

484-487.(  
לפי טעם זה אין לאסור ): "שם(לכן תבאר לקמן , "עם הצוקהאדים "ם לא אסר שם אלא מטעם "וכיון שהרמב

  .וגם בזה לא אסר שם אלא לכתחלה". אלא כשמערה על כלי הגעל מתוך הקדירה עצמה ולא פסק הקלוח
אסר הכיסוי מזיעת התבשיל הרותח העולה , דמיירי בכיסוי לקדירה שיש בה תבשיל חמץ רותח, כ כאן"משא

 . ואף בדיעבד,אף בלא יצוק, לכיסוי
 .)אפית על הכירה צריך ליבוןכסוי של ברזל שמשימים אותו על החררה כש (ו" סטע"טור ושו 329
  ).לפי שוגעת ברוב הפעמים בחררה(ק ל "א ס"ומ,  טור330

ל שחררה "דקיי, ורביו השמיטו". שמזיעה מהבל החררה, ועוד: "א שם הצריך להכשירו מטעם וסף"והה בטור ומ
דהואיל והאפה תחתיו היא יבש איו מעלה ): "ו"כלל לה ס(כמבואר בתורת חטאת , אין לה זיעהיבשה האפית 

  ". כמו קדרה,זיעה
הרי , שהוא מזיע מחום התבשיל שבקדירה): "סעיף הקודם(תבאר לעיל , שיש בה זיעה, ודוקא לעין תבשיל בקדרה

שגג התור הזיע תחתיו מבפים מחמת ): "ח" וססה"סס(וכן תבאר לקמן ". בלע בו החמץ על ידי חום כלי ראשון
  .כ דבר יבש איו מעלה זיעה"משא". חום התבשיל שתחתיו

, שזיעת המצה תפליט את טעם החמץ שבלוע בגג התור, אלא שמכל מקום חוששים בזה לכתחלה גם באפיית מצה
 כשמסיקין אותו לאפות ,שלהבתשהחמץ הבלוע בגגו ובקירותיו הוא פלט על ידי ליבון ה"ולא התירו אלא מטעם 

  ).בהערותויתבאר שם (ב "תסא ס'  כדלקמן סי,"בו המצות
י "והובא בח. ק כא"כלל לה ס(כמבואר במחת יעקב , א לא החמירו מטעם זה אלא לכתחלה"ואפשר שגם הטור ומ

 שאפת על  דכיסוי של ברזל שמשימין אותו על חררה,אף שכתב הטור באו״ח סימן ת״א וז״ל): "ק מו"כאן ס
 דהתם ...אפשר . ל החררה שתתתיו עכ״לבמזיע מה  ועוד שהוא, כי ברוב פעמים וגעת בו,הכירה שצריך ליבון

  ". משא״כ בדיעבד,רמילהחלעין לבון והגעלה לכתחלה קאמר דיש 
 ).ג הערה רצה"פי(הגעלת כלים ). מג' ח סי"או(ת צמח צדק "שיטות הפוסקים בזה ראה שו

 .ג" כדלעיל סי331
אמר רבא בר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל כל הכלים  (ב"ע, ]ל[גמרא מימרא דשמואל דף  332

  .)ששתמשו בהן חמץ בצון משתמש בהן מצה
 .שבסמוך, בשביל דין בית שאור, בעיקר, וכאן הובאה. הלכה זו תתבאר בפרטיות יותר לקמן סעיף עב

טור ". י חרס ששתמש בהן חמץ בצון מותר להשתמש בהן מצהכל כל: "ל"גורס בגמרא ה) א, פסחים ט(ף "ברי 333
  .)מותר להשתמש בהם מצה אפילו בחמין, ששתמש בהם חמץ בצון, אפילו של חרס, כל הכלים(ב " סכע"ושו

דכלים של חרס שהן רכין בולעין (ק ב "צג ס' ז סי"כמבואר בט, ואף שיש פוסקים שכלי חרס חדש אסר גם בצון
ל דאפילו "דהא קיי(ך בקודת הכסף שם "חלק עליהם הש). ד שיהיו שבעים מלבלוע בהיתר תחלהאפילו בצון ע

וכן . והוא פשוט, מאכל רך לבלוע מכלי חרס... דבר המאכל היתר ששרה באיסור שרי בפחות ממעת לעת בהדחה 
  ).דאפילו בכלי חרס לא אסר אלא בכבש מעת לעת... כתב באיסור והיתר הארוך 
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 ודי להם בהדחה ,335 דכיון שלא נשתמשו בהם אלא בצונן לא בלעו כלום,334 אפילו בחמין,בפסח
  .336ילהעביר מה שדבוק בעין לדופני הכל

 ופעמים ,בו את השאור ליתנו בעיסה) ומנחת( דהיינו כלי שהאשה שורה ,337חוץ מבית שאור
 ולפיכך ,339 ומחמת חריפותו נבלע טעמו באותו כלי אפילו בצונן,338שהשאור שוהה הרבה באותו כלי
  .אסור להשתמש בו מצה בחמין

 דרך ,342 אפילו לח,נן או שאר דבר צו,341 צוננת340 כגון ליתן בתוכה מצה אפויה,אבל בצונן מותר
 כמו שנתבאר בסימן ,אבל אין להשתמש בו בקביעות כי אם לכביסה ולרחיצה (343עראי ומקרה

 אלא אם כן שוהה בתוכו מעת , שהצונן אפילו הוא לח אינו מפליט מה שבלוע בתוך הכלי.)344נ"ת
  .345לעת כמו שנתבאר

ום ריח החמץ הבלוע בכלי  מכל מק, אף על פי שתשמיש בצונן הוא,346אבל אסור ללוש בתוכו מצה
  . קודם הגעלה,347גורם למהר חימוץ העיסה הנילושה בתוכו

 שההגעלה מפלטת כל טעם וריח החמץ ,349 מותר להשתמש בו אפילו בחמין348אבל לאחר הגעלה

___________________ 
 .יתבאר לקמן בסוף הסעיף, המהג בכלי חרסולעין 

. יש ספרים דגרסין בצון. אמר שמואל כל הכלים ששתמש בהן חמץ בצון משתמש בהן מצה (ט' ב סי" פש"רא 334
כיון שכל השה לא שתמש בהן חמץ כי , אלא אפילו בחמין מותר להשתמש בהן במצה, וראה דלא גרסין בצון

 .ע שם"טור ושו. )השתמש בהן מצה אפילו בחמיןומותר ל, אם בצון לא בלע
 .)דכיון דלא שתמש בהם חמץ כי אם בצון לא בלעו(ה " בהגב"לבוש סכ. ש שם" רא335
וזה דבר , שלא יהיה שם כלום מחמץ, אחר שמדיח, מותר להשתמש בו מצה אפילו בחמין (ק כ" עולת שבת ס336

 ואחר , כדי להסיר ולמרק האיסור הדבוק בהם בעין,במיםדהייו שידיחם וישפשפם היטב (ב "וכדלקמן סע. )פשוט
 ."וש, )כך חוזר ושוטפן במים בלי שפשוף

פ "שאף ע, חוץ מבית שאור ובית חרוסת (ע שם"טור ושו. )חוץ מן בית שאור הואיל שחימוצו קשה ( שמואל שם337
 .)אסור להשתמש בהם מצה בחמין, שלא שתמש בהם חמץ אלא בצון

 ופעמים שהוא שוהה שם ,כלי שהאשה שורה ומחת בו את השאור וותתו בעיסה(ית שאור ה ב" שם די"רש 338
 ).בלילה

 .)כיון דדבר חריף הוא בולע גם כן בצון, דגם בצון בלע הכל ( עולת שבת שם339
 .ע שם"טור ושו. )מותר להשתמש בהן במצה (ש שם" רא340
... אבל אם עדיין היא חמה והיד סולדת בה ,  צותפירוש כשהיא, ש להיח בה מצה אפויה"ומ ( שםעולת שבת 341

 .)אוסר
 ).13הערה (ותבאר לעיל שם , )בין לח ובין יבש(ב " כדלעיל ס342
 .)12ראה לעיל שם הערה (מ "ובכ, ב" כדלעיל ס343
כלי ב... כדי להשתמש בחמין אלו לרחיצה ולכביסה ,  מחמץמותר להחם חמין בפסח בכלי הבלוע( סעיף יג 344

 ).כשרוצה להשתמש בו בפסח בקביעות ... כביסהרחיצה ולהמיוחד ל
מכל מקום כיון שכבש מעת לעת בתוך כלי של חמץ הרי פלט טעם החמץ מן הכלי לתוכו על ידי  (ז"תמז סכ'  סי345

  .) שכל הכבוש מעת לעת הרי הוא כמבושל,כבישה זו
טור . )דממהר להחמיץ, אבל ללוש בו מצה אסור אף על גב דצון הוא, בצון מותר להיח במצה אפויה (ש שם" רא346

 .)אבל אסור ללוש בהם ( שםע"ושו
משום דריח החמץ , ר אליהו מזרחי"הטעם מפרש הר', ומה שכתב אבל אסור ללוש בהם וכו ( שםעולת שבת 347

דאף על גב דלא פליט (חמץ ' הלג " בביאורו לסמרבנו אליהו מזרחיבשם , )ׂש"השאר בו מחמץ את העיסה עיי
ם פירש דהטעם הוא דריח החמץ השאר בו "הרא (ב" סכח"פר .)מכל מקום הוא מחמיץ מכח ריח חמוצו, מידי

 .)מחמיץ את העיסה
  :סב; ; מח; ה-  תוכן האמור לפיו סעיפים מג348
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 להשתמש בו בחמין או ללוש 350 אלא אם כן הוא של חרס שאין הגעלה מועלת לו.הבלוע בכלי
  .בתוכו

___________________ 
עריבת לישת , )ה"סמ(מדוכה , )ד"סמ(בית חרוסת , )ד"סמ(יש מחלוקת הפוסקים אם הגעלה מועלת בבית שאור 

  ).ג- ב"סס(ש "וחביות יי) ח"סמ(הקמח 
ובמקום האפשרי עושים להם ליבון ', ווהגים להחמיר בבית חרוסת כדעה הב. שמותרת בהגעלה' והעיקר כדעה הא

  ).ה- ד"סמ(קל 
או , ו סדק ששאר בהם משהו חמץשמא יש בהם גומא א, אמם יש חששות וספים בכלי הלישה והקמח של עץ

ל יתבאר לקמן "וההפרש שבין שי חששות ה. 384כפי שיתבאר לקמן הערה (, שמא שאר משהו חמץ דבוק בעץ
  .ולכן והגים שאין ההגעלה מועלת בהם ).397הערה 

יוצא הדין כך, ל"ומחמת כל ה:  
 כגון שהוא כלי של ברזל או ,המהג במדיות אלו להחמיר כסברא האחרוה במקום שאפשר... בית חרוסת ") א(

 . דהייו שיהא קש או חוט שרף עליו מבחוץ, מחמירין ללבו ליבון קל,חושת וכיוצא בהם שאפשר ללבו באור
  ).ד"סמ" (כלי ראשון די לו בהגעלה ב,אבל כלי חרוסת של בדיל או של עץ שאי אפשר ללבו

סוף " ( שוהגין להחמיר שלא להשתמש בהם בפסח אפילו על ידי הגעלה,כשאר כל כלי הלישהבית שאור דיו ") ב(
  ).ד"סמ

אלא שאם היא של .  ואם הוא של בדיל או של עץ די להם בהגעלה בכלי ראשון,הרי דיו כבית חרוסת... מדוכה ") ג(
ולכן , שתהוו על ידי הדיכה, " לפי שמצויין בה גומות ובקעים,ה קודם הגעלהעץ יש לקלפה בכלי אומות להחליק

  ).ה"סמ (לא די בהגעלה כמו בבית חרוסת דלעיל
חוששים לדברי האומרים שאין  ...  הרי היא כבית שאור, ומשהין בה העיסה עד שתחמיץ,עריבה שלשין בה") ד(

 ".רם היטב שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בהן בעין ועוד שמן הסתם אי אפשר לק,הגעלה מועלת לבית שאור
אפילו אם רוצה לקלפן ולהחליקן בכלי אומות ולהגעילן אחר כך אין מועיל "וכיון שיש בהם שתי החששות לכן 

  ).ח- ז"סמ" ( כגון עצי מגלגלין וכיוצא בהן, ולא לשאר כל הכלים ששמשו בעיסה,להם
ולכן , אבל יש בהם החשש ששאר בהם חמץ הדבוק בעץ, ם כבית שאוראין די, "כלים ששמשו בקמח כל השה") ה(

 שחוששין , אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה,הגו במדיות אלו שלא להשתמש בכלי עץ שהיה בו קמח תמיד"
  ).- ט"סמ" (שמא שאר משהו קמח דבוק בכלי

 ,ש פלט מהן אפילו על ידי הגעלה בכלי ראשון" ואין טעם וריח יי,ש לקיום"חביות וודות שדרך להכיס בהן יי") ו(
 ).ב"סס" (וגרועים הם מבית שאור וחרוסת

ולכאורה . י דבלוע על ידי צון לא יפלוט בהגעלה"ואין ראה לר, היו אוסרין בית שאור אפילו בהגעלה ( שםש"רא 349
 שאור שאין משתמש חוץ מבית, משמע דקאי אכלים ששתמש בהם בצון חמץ משתמש בהן מצה בלא שום תקון

בית שאור כיון דחריף הוא הוי כרותח ובלע ואין ] ערך[וכן פירש בערוך . אבל על ידי הכשר שרי, בו בלא הכשר
בשם אביו ) ז"ר' סי(ל בחיבורו הקרא ספר רוקח "א ז"ר אלעזר מגרמיז"וכן כתב ה. משתמש בו אלא בהגעלה

  ).וכן עמא דבר, ואבי העזרי, ל"יצחק אבן גיאת זר "וכן כתב ה]. ר קלוימוס"הרב יהודה ב[ק "הריב
, כיון דחריף הוא כרותח הוא ובלע, כלי שעושין בו שאור לחמץ העיסה, חוץ מבית שאור (ערוך ערך בית שאורוהוא ב

  ).ואין משתמש בו אלא בהגעלה
ל דמותר "ק ז"בוקבלתי מאבי מורי הרי. אמר אביי בית חרוסת כבית שאור דמי שחימוצו קשה(רז ' רוקח סיבו

  .)וכן פירש בערוך בית שאור כיון דחריף הוא הוי כרותח ובלע ואין משתמשין בו אלא בהגעלה... בהגעלה 
... כיון דחמוצו קשה ובלע בכלי , ותין לתוכו שאור לחמץ בו את העסה (פח' ב ע" חץ גיאת" למהרישערי שמחהוב

  ).ומשתמש בהןאם של מתכת ושל אבים ושל עץ הוא מגעילן ברותחין 
  ).צריכין הגעלה, ין בהן השאור]ה[וכן כלים שלשין בהן שאור תדיר ומש(תסד ' ה סי"ובראבי
 .עיף הבאלקמן סתתבאר ' ודעה הב

בהמשך (ועל זה קאי מה שאמרו שם ). והתורה העידה על כלי חרס שאיו יוצא מידי דפיו לעולם ( גמרא שם350
  ".חוץ מן בית שאור הואיל שחימוצו קשה, ון משתמש בהן מצהכל הכלים ששתמשו בהן חמץ בצ): "הסוגיא
אבל לשל חרס לא מהי , אם אים של חרס, אפילו בית שאור וחרוסת מותרים, אבל על ידי הגעלה (ע שם"טור ושו
  ).הגעלה

, כך איה מועלת כשאסרו על ידי בית שאור, )ו"כדלעיל ס(שם שאין הגעלה מועלת לכלי חרס שאסרו בחמין וכ
 או על , אלא כשבלע בו האיסור על ידי חמין,ולא אמרו שכלי חרס איו יוצא מידי דופיו לעולם (א"לקמן ססכד

 שחריפות המלח או השאור וחרוסת דומה , או שהוא בית שאור ובית חרוסת, דהייו על ידי מליחה,ידי חריפות
 ."וש, )לרותח
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 כי אם , נהגו כל ישראל שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרסועכשיו בדורות האחרונים
 אין ,352 אפילו לא נשתמש בהן חמץ מעולם כי אם בצונן, אבל כלי חרס הישנים,351בחדשים

  :353 אפילו בצונן,משתמשין בהם בפסח

 ורגילין ליתן , דהיינו כלי שנותנין בו חומץ ושאר דבר שיש בו קיוהא וחריפות,354 ובית חרוסתמד
פירוש כל ( ומחמת חריפות החרוסת , ועשוי לטבל בו בשר,והוא מתחמץ מחמת הקיוהאבתוכה קמח 

 ולפיכך דינו כדין בית שאור שאין ,356נבלע גם טעם החמץ בתוך הכלי) 355דבר קיוהא נקרא חרוסת
  .357 אם אינו כלי חרס, אלא לאחר הגעלה, ולא לשין בתוכו,משתמשין בו בחמין

 שנבלע בהן , הואיל וחימוצן קשה,ם לבית שאור ובית חרוסת שאין הגעלה מועלת כלו358ויש אומרים
  . לפיכך אין לו תקנה,על ידי חריפות החרוסת או השאור

 שהבליעה שמחמת החריפות אינה גדולה וחזקה מהבלוע שמחמת חמי ,359והעיקר כסברא הראשונה
  .360 וכל שכן הבליעה בצונן שמחמת החריפות, שהיא נפלטת על ידי הגעלה ברותחין,האור

__________________ 
). ושי בפיסחא במאי דפחרא עתיקי אלא בחדתי שפיר דמיוהאידא הוג עלמא דלא לאישתמ (א, ב ט" פף"רי 351

ע "שו. )והאידא הוג עלמא דלא לשתמושי בפסח במאי דפחרא אלא בחדתי אבל בעתיקי לא (ט' ב סי" פש"רא
  .)והאידא הוג עלמא דלא לאשתמושי בפסחא במאי דפחרא עתיקי (ב"סכ

ולקמן , )סח בכלי חרס ישים אפילו בצון כמו שיתבאראבל המהג הוא שלא להשתמש כלל בפ (ב" סוכן הוא לעיל
אם (ג "ת סי' ולעיל סי). כמו שתבאר למעלה, אבל המהג הוא שלא להשתמש בפסח כלל בכלי חרס ישים(ב "סע

 ).איו כלי חרס
ש כתבו שהעולם והגין שלא להשתמש בכלי חרס עתיקי אלא "ף והרא"דהרי (ש אבל אם"ה ומ"ז ד"ח סוף סי" ב352

. )אין משתמשין בו במצה אפילו בצון, ואפילו לא השתמשו בו אלא בצון, אלמא דאפילו אין בית שאור, בחדתי
כ "וכ, אפילו כלי חרס שאים בית שאור וחרוסת והגים שלא להשתמש בישים, ראה מדבריו(עולת שבת שם 

 ).אף שאיו של בית השאור וחרוסת(ק סב "י ס"ח). ח"הב
  ).אפילו בצון(שם  י"ח. )אפילו בצון, דלא לאשתמושי (ק מג" סא"מ). צוןאפילו ב(ח "ב 353

, אבל אפשר להשתמש בהם בדרך עראי. ואפילו בדרך עראי, והייו שלא להשתמש בהם לאכילה ושתיה אפילו בצון
 אם איו ,תיהלצורך אכילה וש על ידי צון מותר אפילו(ג "ת סי' כדלעיל סי, אפילו בחמין, לצורך רחיצה וכביסה

 ). אפילו הוא כלי חרס, או אפילו על ידי חמין לצורך רחיצה וכביסה,כלי חרס
חוץ מבית שאור  (ב"ע סכ"טור ושו. )אמר רב אשי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי (ב,  לגמרא שם 354

 .)ובית חרוסת
  .א"תעה סי' וסי, ב"תעג סוף סל' ראה לקמן סי 355
 ועשוי לטבל בו , ורגילין ליתן בו קמח, וכל דבר שיש לו קיהוי,כלי שותין בו חומץ (וסתה בית חר" שם די"רש 356

] בו[הייו שותין  (ק מא"א ס"מ. ) ולשון חרוסת קיהוי. והקמח מתחמץ מחמת הקיהוי,בשר כל ימות השה
 .)דברים חריפים עם חמץ

 ." וש,עיף הקודם כדלעיל ס357
אבל על , י דמיירי הכא בלא הגעלה"תחלה פרש (ט' ב סי"ש פ"הובאו בראא ש"וגדולי שפיר,  לאחר חזרתוי"רש 358

, ]כדלקמן סעיף הבא[אף על פי שמדוכות של כרים מותרות על ידי הגעלה , ושוב חזר בו ואמר. ידי הגעלה שרי
ילפל של י דהגעלה לא מהיא ברחים של פ"וכן פרש. איו יוצא אף על ידי הגעלה, ההו דאסירי מחמת חמוצו קשה

היו אוסרין , א רביו שמריה ורביו אברהם ורביו יהודה"וכן גדולי שפייר. דאגב חורפא של פלפל בלע טפי, עץ
  .)בית שאור אפילו בהגעלה

 .מגדולי חכמי שפיירא, ורבי יהודה החסיד, ר מרדכי"והכווה לרבי שמריה ב
משמע דהכי , א לא כתב על זה כלום"ורמ(ק כז "ז ס" ט.)שפסקו כדעה הראשוה(ב "ז וסכ" סטע"טור ושו 359

 ).קיימא לן להלכה
 ). בצון טפי מדבר אחר על ידי האורעוכי משום שחימוצו קשה בל(י "בשם הר, ש בתשובה" טור בשם אביו הרא360
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 כגון שהוא כלי , במקום שאפשר,361ומכל מקום המנהג במדינות אלו להחמיר כסברא האחרונה
 דהיינו שיהא קש , מחמירין ללבנו ליבון קל, ללבנו באור362של ברזל או נחושת וכיוצא בהם שאפשר

 די לו בהגעלה , אבל כלי חרוסת של בדיל או של עץ שאי אפשר ללבנו.363או חוט נשרף עליו מבחוץ
  .ראשוןבכלי 

 שנוהגין להחמיר שלא להשתמש בהם בפסח אפילו על ,364אבל בית שאור דינו כשאר כל כלי הלישה
  :366 כמו שיתבאר,365ידי הגעלה

 הרי דינו , עם פירורי לחם חמץ368 שרגילין לדוך בתוכה שומים ושאר דברים חריפים367 מדוכהמה
  .369ן ואם הוא של בדיל או של עץ די להם בהגעלה בכלי ראשו,כבית חרוסת

 לפי שמצויין בה גומות ,אלא שאם היא של עץ יש לקלפה בכלי אומנות להחליקה קודם הגעלה
__________________ 

  .)ויש מחמירים ללבן המדוכה (ז" סטא"רמ 361
והגו שלא להשתמש  (ו כדלקמן סעיף סב והיי.)ומכל מקום והגים שלא להגעיל כלי שהיה בו יין שרף (ק כז" סז"ט

ש פלט " ואין טעם וריח יי,ש לקיום" כגון חביות וודות שדרך להכיס בהן יי,ש תמיד"בפסח בכלים שהיה בהן יי
  .) וגרועים הם מבית שאור וחרוסת,מהן אפילו על ידי הגעלה בכלי ראשון

 .)ואו והגין לאסור (ק מב" וס,)דוהגין כמאן דאמר דלא מהי הגעלה לבית שאור (ק לג"א ס"מ
ודאי ראוי לעשות כן על צד , כיון שאפשר לו להחמיר וללבה, דדוקא גבי מדוכה, א"ראה דעת רמ(ק כז " סז"ט 362

ולדעת המחמירים אין , כגון עץ ובדיל, מה שאין כן הכא דמיירי בשאר כלים דלא שייך בהו ליבון, היותר טוב
א הדין על מכוו ולהקל כדעת "לזה השאיר רמ, כמו בית שאור, ם בחימוץ קשהתקה להו בפסח כל שהיה תשמיש

 .)כיון שכן עיקר, המקילים
והייו שכל מקום שמועלת הגעלה מועיל . "וש, )ב"שכן הגו במקום שיש חלודה וכיו(ז "וכדלעיל סט. א שם" רמ363

, כגון כאן בבית חרוסת(ן הגעלה מועלת ומקום שאי, )י"לעיל סכד (בליבון קל שתהיה היד סולדת בצד החיצוןגם 
 .צריך ליבון קל של שריפת קש או חוט, )ב"או חלודה וכיו

 .)ם"דכל כלי לישה והגין לטוחן בטיט או ליתם לעכו (ק ט" סי"ח 364
וכן , אפילו על ידי הגעלה, והמהג שלא להשתמש בפסח בעריבות ודפין שלשין עליהם כל השה(ז "א סי" רמ365

 ).עיקר
 ועוד שמן הסתם אי אפשר לקרם היטב שלא יהיה שום משהו חמץ ,שאין הגעלה מועלת לבית שאור (עיף מח ס366

  .) טוב לטוחם בטיט או למכרם לכרי קודם הפסח, ויש בהן בקעים וחריצים... דבוק בהן בעין
 ).397 והערה 384הערה (ולקמן , )348הערה (ותבאר לעיל 

י דלא "כתב רש, ולפעמים דכין בהן פירורי לחם עם שומין ופלפלין, מדוכה של עץ ואבן שדכין בהן כל השה (טור 367
 ק יט" סז"ט ).מדוכה מותרת בהגעלה(ז " סטע"שו). וכן המהג... י התיר כולם בהגעלה "ור... מהי ליה הגעלה 

שהיו רגילין לדוך  (ק לא" סא"מ. )ולפעמים דכין בהם פירורי לחם עם שומן ופלפלין, מדוכה שדכין בה כל השה(
 .)בתוכו שומין ודברים חריפין עם פירורי לחם

 והיא מודחת , אפילו איה בת יומה, שידוכו במדוכה של חמץ...כל דבר שהוא חריף  (ה"תמז ס' לעיל סיכד 368
 לפי שעל ידי חריפותם ועל ידי , אף על פי שידוכו קודם הפסח, אסור לאכלם בפסח,ן בה משהו בעין שאי,וקיה

 .)דוחק הדיכה הן בולעין מחמץ הבלוע במדוכה
  ." די לו בהגעלה בכלי ראשון,כלי חרוסת של בדיל או של עץ שאי אפשר ללבו): "בסעיף הקודם( כדלעיל 369

שאפשר להגעילו (והוא כלי קטן , )שלכן סגי בהגעלה(ין בו גומות ובקעים אלא שלעיל שם מיירי בבית חרוסת שא
  ).בתוך כלי גדול

  :שהרי, קשה להסתפק בהגעלה לבד, כ כאן במדוכה"משא
כלים ): "ט"סי(וכבר תבאר לעיל , שתהוו על ידי הדיכה, "מצויין בה גומות ובקעים... אם היא של עץ ) "א(

 אין הגעלה מועלת , סדק או קב שאיו יכול לחטט בתוכן לקרן ולקותן היטיב שיש בו גומא או,הצריכין הגעלה
  ."יש לקלפה בכלי אומות להחליקה קודם הגעלה"ולכן . "להם

צריך ) אחר ההחלקה(ולכן ". גדולה מאד שאיו יכול להכיסה לתוך כלי ראשון להגעילה"מדוכה היא בדרך כלל ) ב(
 .כדלקמן,  מלובןלהגעילה על ידי מים רותחים ואבן
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  .370ובקעים

 ימלאנה מים רותחין ויכניס ,ואם היא גדולה מאד שאינו יכול להכניסה לתוך כלי ראשון להגעילה
המים מחמת  דכיון שהרתיחו ,בתוכה אבן מלובן עד שיגברו המים וירתיחו ויעלו ויכסו על כל שפתה

אבל שאר כל הכלים הגדולים שאינן של  (371האבן המלובן שבתוכם הרי חומן גדול כחום כלי ראשון
 ואל יערה לתוכו ,372ב"תנ'  ויעשה כמו שיתבאר בסוף סי, טוב שירתיח מים בהן עצמן,עץ ובדיל

מים  שהאבן המלובן אין לו כח לחמם ה373 לפי שיש אומרים,רותחין מכלי ראשון אחר ואבן מלובן
  .) ולפיכך אין זו הגעלה חשובה כהגעלת כלי ראשון,חום גדול כחום כלי ראשון

  :374ואם היא של ברזל נוהגין ללבנה ליבון קל

 אפילו היא של ברזל ,375 שלעולם אין דכין בהם פירורי לחם ולא שאר חמץ, אבל מדוכות שלנומו
  . ואף להגעילה אין צריך מעיקר הדין,ונחושת אין צריך ללבנה כלל

 ונידך , ואחר כך דכו בה תבלין חריפים,אלא שלפי שיש לחוש שמא נפל לתוכה פירור חמץ פעם אחת
 לפיכך טוב ,377 ומחמת חריפותם נבלע גם הוא עמהם בתוך המדוכה,376גם הפירור חמץ עמהם
__________________ 

, א שמעתי"טוביה מבי' ובשם רבי (ה"בהג, רכז' ע, רכב' ק סי"בשם סמ, א"ה הכ"פ) קושטא( הגהות מיימויות 370
הובא באיסור והיתר הארוך ). שמקלפין אותו בכלי אומות של ברזל, שהיה מתיר הישות בהגעלה על ידי קליפה

שלא להגעילו רק ... של עץ יש להחמיר לכתחלה ... מדוכה (ק ח "קכא ס' ד סי"ובדרכי משה יו, )ל"שער ח ס(
יש , ואם המדוכה של עץ(ז "א סט"רמ ).דחיישין שמא יש בו גומות, קולפו מבפים בכלי אומות ולהגעילו אחר כך

 ).ולהגעילו אחר כך, דחיישין לגומות, לקלפו בכלי אומות
יכול להגעילן אם ירצה להשליך עליו מים ,  מתכת גדוליןומדוכות של אבן ושל (ב, ב מ" רבו ירוחם תיב ה ח371

 הובא ).בעין שירתיחו המים בתוכו ויעלו על שפתו, ומשליך בתוכו אבים שתלבו באור או לפידי אש, רותחין
ומכיס בתוכה אבן , משים בה מים רותחים, ואם היא גדולה שאיו יכול להכיסה ביורה(ז "סט ע"שו. י"בב

 .ז"וכדלעיל סכ. )דכל כהאי גווא הוי הגעלה דכלי ראשון, הרתיחה בכל שפתהרותחת ועולה 
 כדי ,וכלי גדול שאיו כס כלל לתוכה יעשה שפה של טיט סביב לפיו (ולקמן שם סוף סעיף א, ו"ע שם ס" בשו372

 ,האש וירתיחם בתוכו אצל , ואחר כך ימלאו מים על כל שפתו,שיקבל מים רבים ויעברו המים על כל שפתו
  .)ומצא שגם שפת הכלי הוגעל על ידי הרותחים שעברו על גביו

 .אי אפשר להרתיחם אצל האש, כ כלי עץ ובדיל"משא
אבל לערות , צריך להכשירו להכיסו ביורה אחרת... בקערות שלו דכופין לפעמים על המחבת (י תב " רסח"ב 373

אבל לא הוי , כל זה איו אלא כמו עירוי, ים מלוביםואפילו ישים עליהן גם כן אב, עליהן רותחין מכלי ראשון
שיעמדו ברתיחתם לאחר ששפכו כשעה ראשוה , דהאבן איו מועיל אלא לקיים שפיכת הרותחין... כלי ראשון 

). ולא הוי כלי ראשון אלא כשהחמין הם באותו כלי שהרתיחו בו על האש, בשעה שעירו אותם ושפכים על הקערה
אבל לעשותו כלי , האבן רותחת לא מהיא אלא להעלות הרתיחה בכל שפתיו (ז"סטח "פר. חק י"א ס"מהובא ב

ואפשר דלא כתבו דמיקרי הגעלה בכלי ראשון אלא דוקא למדוכה ולדין קערות גדולות ... ראשון פשיטא דלא 
 .וכדלעיל שם .)ואפשר דהוי סברת עצמו שעשה פשרה בין שתי הסברות... שרוב תשמישן בכלי שי 

ווהגין ללבו . סגי, דהייו שישרוף עליו קש מבחוץ, אך בלבון כל דהו, ויש מחמירין ללבן המדוכה ( שםא"רמ 374
  .)ולהגעילו אחר כך, יש לקלפו בכלי אומות דחיישין לגומות, ואם המדוכה של עץ... לכתחלה 
 ההגעלה מועלת בבית שאור מהגיו שבמקום שאפשר בליבון קל חוששים לדעת הסוברים שאין, ד"וכדלעיל סמ

 ).348הערה (כדלעיל  ,וחרוסת ומדוכה של חמץ
 ואין בהם חשש אלא שמא ידך בהן משהו חמץ ,במדוכה שלו שאין רגילין לדוך בהן חמץ (ה"תמז ס'  כדלעיל סי375

 .)בתוך התבלין החריפים שידוכו בהם כל השה
  .הפירור חמץ בלע במדוכה שבזה חוששים שטעם 376

, )ד"כדלקמן ס(שטעם החמץ כס מהחמץ לתבלין , שחתך בסכין של חמץ, אבל אין חוששים שדכו בה תבלין חריף
, איו בולע אלא מהמאכל החריף עצמו, בדבר חריף) ומדוכה(כי דוחקא דסכיא . ואחר כך בלע מהתבלין למדוכה

 ).441הערה ראה גם לקמן שם (ולא מהטעם הבלוע שבו 
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  . בתוך כלי ראשון378להחמיר ולהגעילה

שיל בפסח עם התבלין  מותר לאכול התב,ואם דכו בה תבלין בפסח בלא הגעלה ונתנם בתבשיל
 ובשביל חשש זה , דכיון שבמדוכות שלנו אין בהן אלא חשש שמא נפל לתוכה פירור חמץ,שבתוכה

 כמבואר ,380 שאין מחזיקין איסור מספק, שמעיקר הדין אין לחוש כלל לזה,379אין לאסור בדיעבד
יל עד לאחר  טוב שלא יתנם בתבש, אם עדיין לא נתנם בתבשילומכל מקום (381ט"ל' ביורה דעה סי

 אבל אם קודם הפסח דכו בה .382 דכיון שאפשר להצניעם עד לאחר הפסח הרי זה לכתחלה,הפסח
  ):ש" ע383ז"תמ'  מותר לאכלם בפסח מטעם שנתבאר בסי,תבלין בלא הגעלה

  הכשר כלי לישה וקמח 

 שבולע אפילו 387 הרי היא כבית שאור,386 ומשהין בה העיסה עד שתחמיץ,385 שלשין בה384 עריבהמז

___________________ 
 .שאין הכלי מבטל בששים) 256והערה  (ה"כדלעיל סל',  ואיו מתבטל בתוכה בס377
שאין או רגילין בכל השה להשתמש כלל בחמץ ... ראה לי עיקר דבמדוכות שלו ( ה מדוכה"ד ד" סיח"ב 378

ובולע טעם חמץ על ידי , דשמא תערב חמץ משהו בשעת דיכה, ומיהו הגעלה צריך. להיתר בהגע... במדוכה 
דשמא בא , ח מדוכות שלו צריכים הגעלה"כתב הב (ק לא" סא"מ. )ואיו בטל בששים בכלי, חריפות הבשמים

 .)וראה לי שהדין עמו... לתוכו חמץ משהו ובלע בתוכו על ידי חריפות הבשמים 
דמחשש שחתכו , ע אם יש לאסור בדיעבד"צ, ם דכו במדוכה שלו בשמים ושמו בתבשילוא (ק לא"ס א"מ 379

י "ח. )כי מספק זה שמא בא לתוכו פירור חמץ אין אוסרין בדיעבד, הבשמים בסכין ודכו בתוכו אין לאסור בדיעבד
 ).ע"צש שהיח ב"יעו, א דאין לאסור בדיעבד"פסק מ, ואם דכו במדוכה של חמץ ושמו בתבשיל (ק מח"ס

  ).אחזוקי ריעותא לא מחזקין(ב , והייו כמבואר בחולין ו .)ואחזוקי איסורא לא מחזקין (י" סח"פר 380
שכלל גדול (ה "ה בהג"תלג סכ' סי). שמעיקר הדין אין או מחזיקין ריעותא לחוש(ט "תכט סי'  סיוכן הוא לעיל

כי אין מחזיקין (ו "תג סוף סט' סי. )ור מספקכי אין מחזיקין איס(ו "לקמן סע). בתורה אין מחזיקין ריעותא
תסו ' סי. )אין מחזיקין איסור מספק (ו"תסה ס' סי. )שאין מחזיקין איסור מספק (ט"תסב ס' סי. )איסור מספק

שאין מחזיקין איסור  (ה" וסל,)אין מחזיקין בהן איסור מספק (א"תסז סי' סי. )שאין מחזיקין איסור מספק (ו"ס
 ).יקר הדין אין מחזיקין איסור מספקמע (ח" וסמ)מספק

 .מראי מקומות וציויםוראה ). אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם(סעיף א  381
 ק לב"י ס"ראה חו". אם דכו במדוכה שלו בשמים ושמו בתבשיל"שלא התיר אלא , )ק לא"ס (א"משמעות מ 382
 .)כיון דאפשר לקיימם עד אחר פסח, דכאן לא מקרי דיעבד(
 כבר תבטל טעם זה ,אף אם פלט מהם טעם משהו חמץ לתוך המלח או תבלין החריפים שדוכו בהן (סעיף ה 383

 .) ולפיכך מותר לאכול מלח ותבלין הללו בתוך הפסח,קודם הפסח' בס
הם שלושת החששות שיש בכלי הקמח והלישה של כל , א" סלבתמ' לעיל סי, ד-  תוכן המבואר לפיו סעיפים מז384

  : שבאים להכשירם לפסח,השה
, ומורג חרוץ שטוחים בו חמץ, מוח בהם פת' או סלים ארוגים שהי, אם יש סדקים וחריצין בין הסרים) א(

ולכן אם הם כלי עץ יש לטוחם בטיט או ליתם לכרי . ואי אפשר לקרם היטב, חוששים ששתייר בהם פירור חמץ
). ד"ס(ואם הם כלי מתכת יש ללבם ). 401 וראה לקמן הערה .א"ח וס"וכאן סמ, א"תמב סל' סי(קודם הפסח 
חמץ הדבוק וסרך בקבי "אלא שוהגים לחשוש ל, )ט"סמ(שמעיקר הדין סגי בשטיפה והדחה יפה , וכן הדין בפה
 על –ובדיעבד . שוף והגעלהובשעת הדחק מתירים על ידי שפ ).ב"ס(ולכן אוסרים לכתחלה ) ט"סמ" (אריגת הפה

  ).ג"ס(ידי הדחה ושפשוף 
או שאר כלי הלישה והקמח שאין בהם סדקין , או עצי המגלגלין, ל בעריבה של חתיכה אחת"אין לחשוש לה) ב(

דבק בהם משהו , אבל עדיין יש לחשוש שעל ידי הלישה והעריכה או שמירת הקמח). א"תמב סל' סי(וחריצין 
כאן (מעיקר הדין סגי בשפשוף והדחה במים יפה יפה ). 397ראה לקמן הערה (ר לקרם היטב ואי אפש, חמץ בעין

ואחר , אלא בשריית הכלים במים משך זמן להעביר את החמץ הדבוק בו, אבל והגים שלא להסתפק בזה). ט"סמ
  )."ס(ואם הם כלי מתכת סגי בשפשוף והדחה והגעלה . כך להגעילו

יש חשש , ושאר כלי הלישה, אמם בעריבה שלשין בהן. כל אלו מועילים רק בכלי הקמח של חמץ או סלי הפת) ג(
ולכן אין עורכים עליהם , )348והערה , ד- ג"שתבאר לעיל סמ(שהם כבית שאור שבולע טעם החמץ גם בצון , וסף

  ).ח"סמ(וכן והגים ,  ויש אומרים שאין הגעלה מועלת להם).ז"סמ(מצה עד שיגעילום 
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 וכן הדף שעורכין עליו החמץ כל . ולפיכך אין לשין בה מצה עד שיגעילנה בכלי ראשון.ןבצונ
אבל ( ואין עורכין עליו מצה עד שיגעילנו בכלי ראשון , דינו כבית שאור, בתדירות388השנה

 כמו ,389 אין דינם כבית שאור, אלא לפרקים,השולחנות שאין עורכין עליהם חמץ בתדירות
  ).390שיתבאר

 לפי ,392 ולא לשאר כלי עץ הצריך הגעלה, אין מועיל לו391רוצה לקלפו בכלי אומנותואפילו אם 
  :כ קילוף בכלי אומנות" משא,393שההגעלה מפלטת ממנו כל הגיעול הבלוע בכל עביו מעבר לעבר

 לפי ,394י הגעלה" אפילו ע, ובמדינות אלו נוהגין שלא ללוש ולערוך בדפים ועריבות של כל השנהמח
 ועוד שמן הסתם אי אפשר לנקרם , שאין הגעלה מועלת לבית שאור396אומרים לדברי ה395שחוששים

  .397היטב שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בהן בעין

___________________ 
ג - בדף שעורכין עליו ובעצי המגלגלין קיימים חששות ב). ח- ז"סמ(ל "ג ה- יוצא אם כן שבעריבה קיימים חששות א

שם(ל "ה .(ל "בכלי הקמח קיים חשש ב ה)ט"סמ - .(פה ומורג חרוץ קיים חשש א הל "ובסלים ו)ד- א"ס.( 
 , הואיל ותדירי למילש בהו חמירא,דמחוזא) י"רש, עריבות(אמר רבא הי אגי  (ב,  למימרא דרבא שםגמרא  385

וכן עריבה , הדף שעורכים עליו כל השה (ז"ע סי" טור ושו.) כבית שאור שחימוצו קשה דמי,ומשהו בהו חמירא
 .)צריכים הגעלה, שלשים בה

מיחין העיסה  (ז"לבוש סי. )ומיחין אותו שם עד שיחמיץ( א"ה הכ" פם"רמב. )ומשהו בהו חמירא ( גמרא שם386
 .)עליהם עד שיחמיץ

 ופעמים שהשאור שוהה ,בו את השאור ליתו בעיסה) ומחת(כלי שהאשה שורה ): "סעיף מג( שתבאר דיו לעיל 387
 ".ומחמת חריפותו בלע טעמו באותו כלי אפילו בצון ,הרבה באותו כלי

 ע"טור ושו). דפין שרגילין לתת בהן העיסה צריכין הגעלה דחימוצן קשה(חמץ ומצה ' להגהות מיימויות סוף ה 388
 .)צריכים הגעלה... הדף שעורכים עליו כל השה  (שם

דלא , די לו בקליפה, כגון אוגן גדול של חשת, אבל אם אין רגילין ללוש בהן תמיד (ג, ב מ" רבו ירוחם תיב ה ח389
 .ה והעריבה"י ד"הובא בב. )א"וכן כתב הרשב. בעו הגעלה אלא הרגילין תדיר

 ).שם יתבארו אופי הכשר השולחות ( לקמן סעיף ח390
שאם היא של עץ יש לקלפה בכלי אומות להחליקה קודם הגעלה לפי שמצויין בה ): "ה"סמ( שתבאר לעיל 391

 . הה משם גופא מוכח שאין זה מועיל במקום הגעלה".גומות ובקעים
ולא מהי בה  (ז" סיא"רמ. )דקליפה לא מהי במקום דצריך הגעלה בכלי ראשון (קצג' וייל סיי ו"ת מהר" שו392

 ).כל מקום שצריך הגעלה לא מהי אם קלפו לכלי בכלי אומות(ב "קכא ס' ד סי" וביו.)קילוף בכלי אומות
 .)דהגעלה מפלטת כל הכלי מעבר אל עבר (ק לב"א ס" מ393
. )ומהג יפה הוא, ועכשו הגו כל העם שלא ללוש בהן כלל בשום פים, ץ שלשין בהןכל כלי ע (ב, ימח ' כל בו סי 394

  .)וכן עיקר, אפילו על ידי הגעלה, והמהג שלא להשתמש בעריבות ודפין שלשין עליהן כל השה (ז" סיא"רמ
ר מהטעם מכל מקום בכלי הלישה של עץ החמירו יות, ד"כדלעיל סמ, ואף שבבית חרוסת והגים להתיר בהגעלה

 ).348הערה (ותבאר לעיל , דלקמן
 .)ד דלא מהי הגעלה לבית שאור"דוהגין כמ(ק לג "א ס"מ 395
 הואיל וחימוצן קשה שבלע בהן על ,ויש אומרים שאין הגעלה מועלת כלום לבית שאור ובית חרוסת(ד " לעיל סמ396

 ).ידי חריפות החרוסת או השאור
שלא ישאר משהו חמץ באחת מן הפחתים או , לפי שאי אפשר לגררן ולקותן יפה יפה כמו שכתבתי (בו שם כל 397

לפי שאי אפשר לגררן ולקותן יפה יפה שלא ישאר משהו חמץ באיזה  (ק כ" סז"ט. )בקב דק שאיו ראה לעין
  .)סדק שאיו ראה לעיל

*  
שיש חריצין בין סר לסר ואי אפשר ): "א"סל(תמב ' יל סיהובא גם לע, חשש זה של פירורי חמץ בבקעים וסדקים

  ".הבצק שבחריציםלקר היטיב כל 
הגו במדיות אלו שלא להשתמש בכלי עץ ): ""ס(וכן לקמן ".  בהןדבוקמשהו חמץ "אמם כאן שיה רביו לכתוב 

  ". בכלידבוקקמח  שחוששין שמא שאר משהו , אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה,שהיה בו קמח תמיד
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 ולא לשאר ,398ואפילו אם רוצה לקלפן ולהחליקן בכלי אומנות ולהגעילן אחר כך אין מועיל להם

___________________ 
 יש ליזהר ,וכל הכלים אפילו שולחות ותיבות הצריכין הגעלה): "ז"תב ס' סי(שהיא ההלכה שתבארה לקמן 

 והייו שכל כלי ששאר ". כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעין,להדיחם ולשפשפם יפה קודם ההגעלה
ריבה וכלי עץ חוששים שההדחה ושפשוף אים מועילים ובע, דבוק בו משהו איסור בעין אין ההגעלה מועלת לו

  .להעביר מהם לגמרי הטיופת הדבוקה
אבל ): "א"תמב סל' סי(שהרי תבאר לעיל , וחילוק גדול בין חשש הבצק שבחריצים לבין חשש משהו חמץ דבוק בהן

כ כאן "משא". היטיביוכל לקר החמץ מהם ולרחצם , שאין בהן סדקים וחריצים, עריבות העשויות מחתיכה אחת
שגם הם " עצי מגלגלין"וכן מיירי כאן ב, "חתיכה אחת"שהיא " דף שעורכין עליו החמץ כל השה"מיירי ב

  ".בעין בהן דבוקמשהו חמץ "ומכל מקום חוששים שיש ". חתיכה אחת"
ש בהם חשש כיון שי, "יש בהן בקעים וחריצים טוב לטוחם בטיט או למכרם לכרי"ובאמת גם כאן מחלק בין אם 

כיון שהיא חתיכה אחת ואין בו , שאין צורך למכרם לכרי" בהן בקעים וחריצים"לבין אם אין . פירורים בעין
  .אלא משהו הדבוק בכלי, חשש פירורים בעין

שמא שאר משהו קמח "שאחרי השפשוף וההדחה שאר בהם רק חשש , )"ס(וכך גם בכלי הקמח תבאר לקמן 
אבל אם קודם "כראה מלשוו שם (אפשר להשאירם בפסח , ו שלא להשתמש בהןשאף שהג, "דבוק בכלי

  ").הפסח
ולא רק " (שחוששין שמא שאר פירור חמץ בין קבי האריגה): "סעיף א(תבאר לקמן " סלים ארוגים"כ ב"משא

י או בתוך הפסח טוב שלא להשתמש בהם כלל אלא ימכרם לכר"ולכן גם שם כותב "). משהו חמץ דבוק בהן"
  ".יטוחם בטיט

אם קודם הפסח החזיק ): ""ס(יתבאר לקמן , "משהו חמץ דבוק בהן"שבמקום שיש רק חשש , הפרש וסף בייהם
פירור "כ לעין החשש של "משא". שהמים ששהו בתוכו הדיחו והעבירו כל החמץ הדבוק בו... בו מים איזה זמן 

  .אין השריה במים מועלת בהם, "ו שרו במים ימים רביםאפיל): "א"ס(יתבאר לקמן , "חמץ בין קבי האריגה
כ במורג חרוץ תבאר לקמן "משא, סגי בליבון קל, שבכלי מתכת שיש בהם חשש משהו דבוק, ועוד הפרש יש בייהם

)קביו"שהחשש הוא שמא ) ד"ס שתייר פירור משהו בתוך ."ולכן צריך להכשירו בליבון גמור שעל ידי האור ,
  ).438הערה (ויתבאר לקמן . בון קל שעל ידי גחליםולא סגי בלי

*  
הן כשיש , ראה מתוכן הדברים דמיירי בשיהם, דמיירי בדין החת המצות על הסדין שבעריבה, והה בקטע הבא

 הוא למשהו והחשש, והן כשהם חתיכה אחת, והחשש הוא פירורים ששארו בחריצים, בקעים וחריצים בעריבה
  .הדבוק בכלי
ואם , ")למכרם לכרי קודם הפסח"כי צריך (שאם יש חריצים אפשר להשתמש בו רק קודם הפסח , ולצדדים קתי

  .אפשר להשמתש בו גם בפסח, היא חתיכה אחת
  :מכל מקום רמז חילוק זה בדבריו, י שלא תפרשו הדברים"ואעפ

שבזה תבאר לפי זה ; "הגומות ובקעים החמץ שבתוך רוריפישהסדין מפסיק בין המצות ובין "בתחלה כותב 
מיירי קודם " מותר להיח מצות חמות על הסדין"ומובן אם כן שמה שכתב , "למכרם לכרי קודם הפסח"שצריך 
  .הפסח

וראה , ב"כדלעיל ס(שדין זה הוא דוקא בתוך הפסח , "עראי ומקרהמותר להיח על הסדין דרך "ואחר כך כותב 
 .דהייו כשאין בו בקעים וחריצים, )מות וציוים כאןמראי מקו

וכאן מבאר שאיה מועלת אף אם , שקליפה והחלקה איה מועלת במקום הגעלה) סעיף הקודם(כבר תבאר לעיל  398
  .רוצה להגעילו אחר כך
לפי  ,שאם היא של עץ יש לקלפה בכלי אומות להחליקה קודם הגעלה): "ה"סמ(כדלעיל , ואף שמועלת במדוכה

, ואפשר קילוף והגעלה מהי): "ק כ"ז ס"משב( מסתפק בזה בפרי מגדים אן וגם כ".שמצויין בה גומות ובקעים
  ".כמו מדוכה של עץ

שוהגים להחמיר בכל , כמו בבית שאור, מכל מקום פסק רביו כאן שיש להחמיר יותר בעריבה ושאר כלי לישה
  ).348הערה (ותבאר לעיל  ).ד"סוף סמ(כדלעיל , אופן

יש להחמיר שלא להכשיר מחמץ למצה עץ המרדה  (י קל"תרומת הדשן סוסומה שהקילוף איו מועיל מקורו ב
  ).לקלפו בכלי אומות וגם להגעיל אחר כך

על ידי כלי ואפילו קליפה  (ז"לבוש סיכמבואר ב, וממו למדו אף לעין כלי לישה, אלא שהוא כתב זאת לעין מרדה
מבואר דאפילו אם רוצה לקלפו בכלי ] קל[' בתרומת הדשן סי (ק " סי"ח. )אומות לא מהי בהם מהאי טעמא

  .)אומות ולהגעיל אחר כך גם כן לא מהי
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  .הג ואין לשנות המנ.399 כגון עצי מגלגלין וכיוצא בהן,כל הכלים ששמשו בעיסה

 או למכרם לנכרי קודם הפסח כמו 400ואם לא קלפן ויש בהן בקעים וחריצים טוב לטוחם בטיט(
  ).401ב"שנתבאר בסימן תמ

 בין ,403 מותר להניח מצות חמות על הסדין, בעריבה או על הדף לאחר שהגעיל402ואם משים סדין

___________________ 
שהמים ששהו בתוכו הדיחו ) "סעיף (שתבאר לקמן , ומטעם זה לא יועילו גם שרייתו במים יחד עם הגעלה

לדברי האומרים שאין " כי גם זה איו מועיל. וההגעלה מפליטה הטעם הבלוע בה, "וק בווהעבירו כל החמץ הדב
 ".הגעלה מועלת לבית שאור

והוא הדין לכל שאר כלי ( שם ע"שו). ה"יראש והראור"כגון הטבל, והוא הדין לכל שאר כלי הלישה(מח '  כלבו סי399
לעשות לדפי מולייתות ועצי מגלגלין וכל כלי ששימשו וכן המהג (יב ' יום קודם לפסח ע' ל' ל הל"מהרי). הלישה

  ).ק כ"תמב ס' סי(י "הובא בח). שאין יכול לחטט אחריו... בהן בעיסה מהאי טעמא דפרישית 
שחוששים לדברי , וכאן תבאר שגם לעצי המגלגלין יש דין של בית שאור; אלא שהם דימוהו לשאר הפרטים
 .האומרים שאין הגעלה מועלת בהם

 .)ב"כמו שכתוב סוף סימן תמ, וכון לטוחן בטיט] דלקמן בסמוך[ק "וסיים בסמ (ק לג" סא" מ400
 , אפילו מעיקר הדין צריך לטוחה בטיט או ליתה לכרי קודם הפסח,ועריבה שלשין בה חמץ כל השה( סעיף לא 401

ים שלא ישתייר ממו  ואי אפשר לקר היטיב כל הבצק שבחריצ,אם היא מסרים רבים שיש חריצין בין סר לסר
  . ) שהעריבה מצרפת לכזית,כזית אם צרף מה שיש ממו בכל העריבה

אמם ". אפילו מעיקר הדין צריך לטוחה בטיט או ליתה לכרי"לכן " שהעריבה מצרפת לכזית"והייו שכיון 
שהו והוא דבוק ווהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ המצא אפילו מ): "ל"ס(מהגיו תבאר לעיל שם 

ולכן הצריך כאן למכרו לכרי בכל אופן שיש חשש ששארו . פחות מכזית" אפילו משהו" הייו ,"בבית או בכלי
  .אפילו פחות מכזית, פירורי חמץ בתוך הבקעים וחריצים

ם  או יטוחם בטיט קוד, ימכרם לכרי...א שאר פירור חמץ בין קבי האריגה שחוששין שמ): "א"ס(וכן לקמן 
  .אף אם ברור שאין בהם כזית, "הפסח

אף שאין , "וכן כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין... ז "שמכרתי לערל מוכ": "סדר מכירת חמץ"בלקמן וכן 
 ).56הערה ושם , "סדר מכירת חמץ"בלקמן ש בזה "וראה מ(בהם כזית 

  :ב"תסא ס' וסי, ז" וססה"א וסס"ולקמן ס,  תוכן המבואר כאן402
ואסרת לכל הפחות כדי , פלט טעם החמץ מהכלי ובלע במצה, ומיחים עליו מצה חמה, כל כלי שבלוע בו חמץ

 , די בקליפה, אפילו הוא תוך הפסח,אם הוציא מצה חמה מהתור ברחת של חמץ): "ו"ס(כדלקמן , קליפה
  ".שיקלוף תחתוית המצה שגע ברחת

אם היח שם תבשיל בקדירה אפילו היה התור חם ): "ז"סס(תבאר לקמן , חם הוא בתוך כליאמם אם המאכל ה
 שאין איסור ...  שהאיסור הבלוע בתור איו פלט לקדירה שעליו ...וגם הקדירה יש להתיר... התבשיל מותר 

   ".בלוע יוצא מדופן לדופן בלא רוטב
 מיח עליו חתיכת ברזל או שאר ,להשתמש בפסח על גבי התורומי שרוצה ): "ה"סס(לקמן ועל פי כלל זה תבאר 

 ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להיח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתור ,דבר שאין משתמשין בו בפסח
   ".מתחמם בפסח

ובלבד שיטילו בו קרקע עבה ): "ב"תסא ס' סי(תבאר לקמן , אם רוצים לאפות מצות בתור של חמץ, ויתירה מזו
 שאיה מפסקת בפי גיעול חמץ הבלוע , אבל הטחה מועטת איה מועלת כלום,בכדי אצבע או יותר על פי כולו
בזה מספיק גם הפסק כלי , כ לעין החת מצה חמה על התור של חמץ" משא."בקרקעיתו הישה שלא יצא לחוץ

  ".חתיכת ברזל או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסח"או 
*  

 אין להיח על הסדין אלא מאכל צון בשעה ,אבל אם היח סדין עליו): "ה"סס(ר לקמן שם ועוד מוסיף ומבא
  ."שהתור צון

מטעם זה ו .רק הכלי או חתיכת ברזל, והייו שהסדין איו מספיק להפסיק בין המצה החמה לבין הבליעה שבתור
  .ולא סגי במפה של בד, ו בפסחכדי להשתמש ב, מיחים על השלחן בבית מפה עבה של ייר כסף או פלסטיק

חוששים שמא שאר פירור חמץ בין קבי ... סלים ארוגים שהיה מוח בהם פת ): "סעיף א(וכן תבאר לקמן 
אם פרס סדין בתוכם מותר להיח מצה ... ולכך אפילו הגעלה איה מועלת להם להשתמש בהן בחמין , האריגה
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הגומות  לפי שהסדין מפסיק בין המצות ובין פירורי החמץ שבתוך ,שקלפן בין שלא קלפן
  . אפילו קודם שהגעילן405 דרך עראי ומקרה404 אבל מצה צוננת מותר להניח על הסדין.ובקעים

 הרי זה , כיון שכובד הלישה והעריכה מגיע אל גוף העריבה והדף,406אבל אין ללוש ולערוך על הסדין
לן  ואף אם הגעי. אם לא הגעילן407 שיש כאן איסור מעיקר הדין,כלש ועורך על העריבה והדף עצמם
  :אין להקל בדבר לפי המנהג שנתבאר

 כדין כלים ,408 כל הכלים ששמשו בקמח כל השנה אפילו להגעילן אין צריך מעיקר הדיןמט
 ואין צריך .409 שמותר להשתמש בהם בפסח אפילו בחמין בלא הגעלה,שנשתמש בהם חמץ בצונן

___________________ 
כיון שהסדין איו , ולא מצה חמה, מועיל אלא להיח עליו מצה צותוהייו שגם הסדין איו ". צות על הסדין

  .מפסיק בין מצה חמה לבין פירורי החמץ שבקבי האריגה
, "מותר להיח מצות חמות על הסדין ,משים סדין בעריבה או על הדף לאחר שהגעילאם ": ומכל מקום תבאר כאן

א שבמדיות אלו חוששים שהגעלה זו איה מספקת לטעם אל. שסגי בהגעלה) ז"סמ(כי מעיקר הדין תבאר לעיל 
שהסדין מפסיק בין "ולחשש זה סגי במה ". משהו חמץ דבוק בהן"וגם לא הועילה ל, חמץ הבלוע בבית שאור

  ).ק לז"ס" הערות וביאורים שערי ביה"ראה " (המצות ובין פירורי החמץ שבתוך הגומות ובקעים
  :יש לו אם כן שלושה סוגי הפסק

  .מועלת אף לעין אפיית מצות, קרקע עבה שיעור אצבע) א(
  .בתור חם אכל חםכלי מתכת או חתיכת ברזל מועלת לעין החת מ) ב(
 .או במקום שהגעילוהו ולא שארו פירורי חמץ בעין, סדין מועיל רק לצון) ג(

אין ותין לתוכן , בטוב לגמריאפילו יקרו אותן , ובעריבות ובתיבות שלשין בהן חמץ (רכז' רכב ע'  סיק"סמ 403
ואם לאחר הגעלה (ה הדף "ו ד" סטח"ב. )וצריך לתת מפה או סדין להפסיק בייהם ובין העריבה, המצות חמות

ואם לאחר הגעלה משים סדין או מפה  (ק לג" סא"מ). ישים מפה או סדין להפסיק בייהם שרי להשתמש בהן
 . )משמע דאף מצות חמין שרי (ק יח" סאליה זוטא. )להפסיק בייהם שרי להשתמש בהם

 .שאז אין חשש שהפירור שתחת הסדין יתערב במצה שעל הסדין 404
 .)דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהציען ולהשתמש בהן דבר צון (ב"לעיל סכד 405
 .)מיהו אין להקל ללוש בהן אפילו על ידי הפסק מפה ( שםא"מ 406
 מכל מקום ריח החמץ הבלוע בכלי , אף על פי שתשמיש בצון הוא,תוכו מצהאבל אסור ללוש ב (ג" כדלעיל סמ407

 .) קודם הגעלה,גורם למהר חימוץ העיסה הילושה בתוכו
הייו דאין צריך הגעלה וסגי  (ק לו"אליה רבא ס. )ואו לא ראיו מה שהג הגעלה בפה (ה כתב הכל בו" די"ב 408

  .)בשפשוף ומקה היטב
שיש אומרים שאין מועלת בהם , שיש להם דין של בית שאור, מיירי בכלי לישה) ח- פים מזסעי(והייו שעד כאן 

וכל , ואים צריכים הגעלה, שאין להם דין בית שאור, מיירי בכלי קמח) ג- ב; - סעיפים מט(ומכאן ואילך . הגעלה
  ".שמא שאר פירור חמץ"ו, "וק בובחמץ הד"החששות שבהם הם רק 
ץ צריך לדקדק בהן "הפה שקורין שדא): "ב, י(מח ' על פי המובא בכל בו סי, הם בהגעלהומכל מקום הגו גם ב

וכן ". אחר שהגו בה, ואחריהן ההגעלה טובה, השפשוף בהן עיקר גדול... מאד לקותן מפתיתי החמץ הדבק בהן 
  ).הגעלהמהי בה שפשוף היטב ו(ק א "סי "פסק בח

להשתמש ... על ידי הדחה ושפשוף והגעלה ... והגין להשתמש בו על ידי הגעלה ): "ג- ב; "ס(וכן פסק רביו לקמן 
  ).434-435הערות (וכדלקמן  ".על ידי שפשוף והגעלה... בהם על ידי הגעלה 
ולולא דמסתפיא : "וסיים, מה על רביושת, יא אות ד'  ומצה סי מערכת חמץ,שדי חמדוהוא דלא כמבואר ב

  ".והבוחר יברור לו דרך ילך בה, מפיקא הגעלה ומעיילא הדחה
*  

, "חוששין שמא שאר משהו קמח דבוק בכלי"עדיין  ,"הדחה ושפשוף"כי אף אחר , אם הוא כלי עץ, וגם בזה לא סגי
שהמים ששהו בתוכו הדיחו והעבירו כל ", הצריכו לשרותו תחלה במים איזה זמןולכן . ואין ההגעלה מועלת בו

  )."ס( ואחר כך מועלת הגעלה ".החמץ הדבוק בו
 ).ג"ס(יתבאר דיו לקמן , ובדיעבד או שעת הדחק

 .ב"ולקמן סע, ג" כדלעיל סמ409
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ם ולשפשפם רק שיזהר להדיח.  או להשתמש בהם שאר תשמישי צונן,לומר שמותר ללוש בהם
  .במים יפה יפה קודם שישתמש בהם

 אף על , שאף שהיא כולה מלאה נקבים וחריצים, שריקדו בה קמח של חמץ כל השנה410ואפילו הנפה
 אלא שצריך לדקדק בה מאוד לנקותה מן הקמח של .411פי כן מותר לרקד בה קמח בפסח בלא הגעלה

 וידיח וישפשף אותם במים ,את האריגה והדבוק בעץ המסבב ,חמץ הדבוק ונסרך בנקבי אריגת הנפה
  :413 שהשפשוף בהם עיקר גדול,והוא הדין לשאר כל כלי הקמח וכלי הלישה, 412יפה יפה

 ,414 וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו במדינות אלו שלא להשתמש בכלי עץ שהיה בו קמח תמידנ
  .415לי שחוששין שמא נשאר משהו קמח דבוק בכ,אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה

 שהמים ששהו ,416 נוהגין להשתמש בו על ידי הגעלה,אבל אם קודם הפסח החזיק בו מים איזה זמן
  .417בתוכו הדיחו והעבירו כל החמץ הדבוק בו

 אין משתמשין 418)א"ט במדינות רוסי"שקורין בארש(וכן כלי עץ שהיה בו משקה העשוי ממי סובין 
  . החזיקו בו מים איזה זמן אלא אם כן,בו אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה

 אף , נוהגין להשתמש בהם על ידי הגעלה,אבל אם הוא כלי נחושת או בדיל או שאר מיני מתכות
  :419 לפי שהוא יכול להעביר החמץ מהם על ידי הדחה ושפשוף,שלא החזיקו בו מים

__________________ 
 .ב יתבאר מהגיו"ולקמן ס,  כאן יתבאר מעיקר הדין410
 . וכפירוש האליה רבה שם. שםי"ב 411
צריך לדקדק בהן מאד לקותן מפתיתי החמץ הדבק בהן וסרך , אץ"מי הפה שקורין שדוכן (ב , מח י' כלבו סי 412

הפה צריך לדקדק בה מאד  (ח" סיע"שו ).ושישטפו אותה במים יפה יפה, ודבק בקבי אריגת הפה ובעץ שבה
 .) יפה יפהוישפשפו אותה במים, לקותה מפתיתי החמץ הדבק בה וסרך ודבק בקבי אריגת הפה ובעץ שבה

 שם ע"שו). השפשוף בהן עיקר גדול, ה"יראש והראור"כגון הטבל, והוא הדין לכל שאר כלי הלישה(מח ' כלבו סי 413
  ).והוא הדין לכל שאר כלי הלישה שהשפשוף בהם עיקר גדול(

ן צריך אפילו להגעילן אי"ואילו כלי הקמח . ח- ז"כדלעיל סמ, צריכים גם הגעלה מעיקר הדין" כלי הלישה"אלא ש
 ).384הערה (ותבאר לעיל . כדלעיל בתחלת הסעיף, "מעיקר הדין

ומהאי טעמא (ק  "ס י"ח. )ומזה הטעם זהרין שלא להגעיל לפסח כלים שהיו מחזיקים בהם קמח (ק כ" סז"ט 414
 ).והייו דוקא בשל עץ... גם כן אין מגעילין כלים שהיו בו תמיד קמח 

  ).397הערה ( תבאר לעיל 415
 ואדרבה הוא מתדבק ועשה פירורי בצק , הדחהעל ידישהקמח איו עובר  (ד"תמז סל' סילעיל טעם וסף תבאר 

 , מים צויןל ידילפי שהקמח הדבוק בשק עשה בצק ע (ג"תג סכ' ולקמן סי, )דקין מאד ודבקין מאד בבשר
 ). עד שיכבסו בחמין עם אפר וחביטה, ואפילו יכבסו כמה פעמים בצון,תר בשק ואיו פרד ממוומתדבק יו

אכן אם היו מחזיקין (י שם " ח.)אכן אם היו קודם פסח מחזיקין שם מים איזה זמן אין לחוש להגעילו (ז שם" ט416
  ).וכן הוא מסקת האחרוים, בו קודם פסח מים איזה זמן מותר להגעילו

 ).435הערה (ולקמן , )408הערה (תבאר לעיל , אף שלא השתמשו בהם בחמין, ם שצריך להגעילווהטע
 ).397הערה ( ראה לעיל 417
שמא שאר בו , ט"מי סובין שקורין בארשוחביות שהיו מחזיקים בו משקה שעושים במדיות רוסיא מ(ז שם " ט418

 ).או משקים חמץ(י שם "ח). חמץ בעין מן הסובין
ובעריבה של מיי מתכת יש להתיר  (ז"ח סי"פר. )כ כלי מתכות ובדיל והגין להגעיל בכל עין"משא (ק " סי"ח 419

  ).להלהשתמש בה אחר הגע
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ם אבל א( או שאר חמץ ודאי 420שהיה מונח בהם פת  וכן נוהגין שלא להשתמש בסלים ארוגיםנא
 מועלת , כגון שמלח בהם בשר במלח שלא נבדק מחמץ,נשתמש בהם דבר שאין בו אלא חשש חמץ

 לפי שחוששין שמא נשאר ,423אפילו נשרו במים ימים רבים) 422 כמו שנתבאר למעלה,421להם הגעלה
 או , להשתמש בהן בחמין425 ולכך אפילו הגעלה אינה מועלת להם,424פירור חמץ בין נקבי האריגה

אבל אם פרס סדין בתוכם מותר להניח מצה צוננת על  (426לא פריסת סדין בתוכםאפילו בצונן ב
 או יטוחם , אלא ימכרם לנכרי, אבל בתוך הפסח טוב שלא להשתמש בהם כלל. קודם הפסח427הסדין

  ):ש"יי ע428ב"תמ'  כמו שנתבאר בסי,בטיט קודם הפסח

 נוהגין שלא להשתמש ,429הנפה וכן כל כיוצא בזה משאר כלים הנקובים כגון הכיס של רחיים או נב
  .430בהם אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה

ואפילו נפה חדשה שהתחילו לנפות בה קמח לפסח ונפל עליה מים אפילו על מקצתה אין לה תקנה 
  :432 אלא צריך לקנות נפה אחרת חדשה, אפילו על ידי הגעלה,431להשתמש בה עוד

 אפילו ריקדו בתוך ,י הדחה ושפשוף בלא הגעלה ואם עבר וריקד קמח לפסח בנפה של חמץ על ידנג

___________________ 
והגין שלא ): "ד"ס)תבאר לקמן , במורג חרוץכ "משא, והייו כאשר כל החשש הוא רק משהו חמץ הדבוק בהם

 לפי שלפעמים  ... אלא אם כן ליבו באור,אפילו על ידי הדחה והגעלה) שקורין ריב אייזן(להשתמש במורג חרוץ 
 .ולזה לא תועיל ההדחה, "מגררין עליו לחם חמץ ואי אפשר שלא שתייר פירור משהו בתוך קביו

והגו שלא להשתמש בפה על  (ח" סיא"רמ. )וכן הסלים שהיה בהן לחם כל השה( י קצג"י ווייל רס"ת מהר" שו420
 .)וכן סלים שמשתמשין בהן חמץ דים כפה... ידי הגעלה 

 ).והוא פשוט, לכן פסק דמהי הגעלה, כיון שלא היה בהם חמץ ידוע רק חששא בעלמא(ק לז "י ס" ח421
 ).255ותבאר לעיל שם הערה  ( סעיף לה422
כדלעיל , אבל לא לפירורי חמץ שבין קבי האריגה, )כדלעיל סעיף הקודם( שהשריה מועלת לקמח הדבוק בכלי 423
 ).397הערה (
פי מ(ח "לבוש סי). אין הגעלה מועיל בהן מאחר דאי אפשר לקרן בין הקבים... סל (ט "הגעלה סי' ל הל"מהרי 424

 ."ה וש- ג"תג סכ'  סיוראה גם לקמן). שאי אפשר לקותו יפה בקביו
וכדלעיל ). לפי שלא שתמש בהן בחמין, ולא יסמכו על מהג ההגעלה לפי שאיה בהן עיקר(ב , מח י'  כל בו סי425

 .אבל לא לפירורי חמץ שבין קבי האריגה, שההגעלה מועלת לטעם חמץ שבלע בכלי, סעיף לה וסעיף מח
 . מחשש שפירור החמץ יתערב במצה שהיח בה426
כ במצה חמה אין הסדין מספיק "משא. שאז אין חשש שהפירור חמץ שתחת הסדין יתערב במצה שעל הסדין 427

 ).402הערה (כדלעיל , להפסיק ביה לבין הפירור חמץ שתחתיו
 טוב להחמיר וליתם לכרי ,השה כיון שאי אפשר לקרם היטיבסלי צרים שמיחין בהם חמץ כל  ( סעיף לא428

'  שרוצה להשתמש בהן בפסח יתבאר בסי... הסלים ... ויחזור ויטלם ממו אחר הפסח ,במתה גמורה קודם הפסח
ין עריבה(ח " וכדלעיל סמ).א"תלע.( 

 .שמעיקר הדין סגי בשפשוף והדחה) סעיף מט( שתבאר לעיל 429
). אין הגעלה מועיל בהן מאחר דאי אפשר לקרן בין הקבים... סל או פה שקורין זיפ (ט "געלה סיה' ל הל"מהרי 430

הכיס של רחיים ... כגון , וכן כל כיוצא בזה, והגו שלא להשתמש בפה על ידי הגעלה ואין לשות (ח"א סי"רמ
 .)בכולן לא מהי להו הגעלה

שאין לו תקה , אפילו על מקצתו,  על הזיפא ששוין בו קמחמתי שבא מים (עט' אפיית מצות ע' ל הל" מהרי431
, שאין לה תקה ודיה כשאר פות דחמץ(ח "ח סי" פר.ק א" סי"חוב. ק לד" סא"מהובא ב). להשתמש בו לפסח

  ).ופשוט הוא
 ).בשקים(ד "תג סכ' וראה גם לקמן סי

 ).צריך לקות חדשים(י שם " ח432
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  .433 שבדיעבד מעמידין על עיקר הדין, הרי זה מותר אפילו באכילה,הפסח

 , וגם אי אפשר ללוש בלא ריקוד הקמח,וכן אם הוא שעת הדחק כגון שאי אפשר למצוא נפה חדשה
 הרי זה כדיעבד ,תכגון שאין הרחים טוחנות יפה ואם לא ירקדו הקמח ימצאו בהעיסה חטים שבורו

  :435 ומותר לנפות בנפה ישנה על ידי שפשוף והגעלה,434ומעמידין על עיקר הדין

  הכשר מורג חרוץ 

 אלא ,437אפילו על ידי הדחה והגעלה) 436שקורין ריב אייזן( וכן נוהגין שלא להשתמש במורג חרוץ נד
  .438אם כן ליבנו באור

 לפי ,ור באכילה מה שנשתמש בו יש לאס,ואפילו בדיעבד שהגעילו והשתמש בו בתוך הפסח
וגם התמכא . 439שלפעמים מגררין עליו לחם חמץ ואי אפשר שלא נשתייר פירור משהו בתוך נקביו

__________________ 
 . סגי בהדחה ושפשוףשמעיקר הדין, ט" שתבאר לעיל סמ433
דהא עייו רואות דכל שלא ריקדו הקמח יש בו כמה חטים שבורים ושלימים ואסרה המצה או (ק א " סי"ח 434

 ).הגעלהופה זו בדיעבד מהי בה שפשוף היטב ו... העיסה 
י הדחה על יד"גם , "שבדיעבד מעמידין על עיקר הדין", )שבתחלת הסעיף( והייו שרביו מחלק בין בדיעבד 435

  .דוקא" שפשוף והגעלה"שצריך , "שעת הדחק"לבין  ,"ושפשוף בלא הגעלה
כדי לקותם מהקמח והפירורים הדבוק בה והפירורים שבין , א- ט"והה הטעם שהצריכו שפשוף תבאר לעיל סמ

 בהן ץ צריך לדקדק"הפה שקורין שדא): "ב, י(מח ' תבאר בכל בו סי, והטעם שהצריכו הגעלה. קבי האריגה
". אחר שהגו בה, ואחריהן ההגעלה טובה, השפשוף בהן עיקר גדול... מאד לקותן מפתיתי החמץ הדבק בהן 

 ).408הערה (וכדלעיל 
... מורג חרוץ  (ו- ד"תקד ס' לקמן סי)). ן"ב אייזי"שקורין רי(מורג חרוץ בעל פיפיות (ח "שכא ס' ראה גם לעיל סי 436

  ).מורג חרוץ... מורג חרוץ 
, לוח עץ שמתחתיו תקועים אבים או ברזלים,  שפירושו.)מורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש (טו, מא' ישעיומקורו ב
 מתפרקים גרעיי הדגן מהשבלים וופלים על ידי זהו, הגורןכדי לדוש את עומד האדם הוהג את השור ' ועליו הי

  . מהם
  . שגוררים עליו מיי מאכל, סוג של מגררתומזה בא שם המושאל לכל 

בכל אלו אין הגעלה , וכן הברזל מוקב שמפרפרין עליו את הפת שקורין ריב אייזן(ט "סיהגעלה ' ל הל" מהרי437
 .)לא מהי להו הגעלה... ן "ב אייז"הכלי שקורין רי (ח" סיא"רמ). מאחר דאי אפשר לקרן בין הקבים, מועיל בהן

וגם , "שאז שרף וכלה כל האיסור הבלוע בתוכו): "ז"ס(כדלעיל , "פירור משהו בתוך קביו" שזה מועיל אף ל438
49הערה (וראה לעיל . ל"הפירור משהו ה.(  

אף שגם בליבון קל שעל ידי גחלים אמרין שהוא שורף . ולפום ריהטא ראה דמיירי כאן בליבון גמור על ידי האור
ליבון קל הזה איו גרוע ...  שאז בודאי שרף כל החמץ הבלוע בתוכו): "סעיף י(כמבואר לעיל , החמץ הבלוע בואת 

  ."מהגעלה
משהו ): "ז- סעיף טו(כדלעיל , אלא אף הממשות שדבוק עליו מבחוץ, ולא רק החמץ הבלוע בדפות שרף בליבון קל

שאז ודאי שרף כל ממשות ... רות על מקום החלודה ישים גחלים בוע... מממשות האיסור בעין תחת החלודה 
  ".איסור שחתחת החלודה

 שאז בודאי  ...צריך להיח גחלים בוערות על הסדק והגומא): "סעיף יט(כדלעיל , וכן הוא בממשות שבגומא וסדק
  ."שרף כל ממשות איסור שבתוך הסדק או הגומא

 , אלא יש שם קצת סדק וגומא, אין הטלאי מודבק לכלי יפהאם): "סעיף לח(שתבאר עלי , וכן בטלאי שבתוך הכלי
  צריך להיח גחלים בוערות על הטלאי,בעין שיש לחוש שמא כס שם תחת הטלאי קצת משהו מממשות האיסור

  ". כדי שישרוף ממשות האיסור שתחתיו אם ישו שם...
דגרע ממשהו , " בתוך קביופירור משהושתייר "כי כאן חוששים שמא , "ליבו באור"ואפשר הטעם שהצריך כאן 

 .ולכן לא סגי כאן בליבון קל, )397ראה לעיל הערה (חמץ הדבוק תחת החלודה או בתוך הסדק 
ובזה אפילו בדיעבד . גם תמכא שחתכו בסכין חמץ ושאר בתוכו בעין. דלפעמים מפררין עליו לחם(ק לה " סא"מ 439

 ).פסחיש לאסור ב



131  תנב- תמח–ג "חהלכות 

'  עיין סי, והתמכא הוא דבר חריף,שגררו עליו כל השנה נחתך בסכין של חמץ) ן"שקורין קרי(
   .440ז"תמ

 441' הרי הוא מתבטל בתוכו בס, אף אם נתערב בתוכו פירור חמץ,אבל מה שנשתמש בו קודם הפסח
 אבל כשהגיע הלילה הרי הפירור חוזר וניעור ואוסר .442ומותר לאכלו בערב פסח עד הלילה(

  ).444]ו"[תס'  כמו שיתבאר בסי,443במשהו

__________________ 
 אסור לאכלו בפסח לפי שעל ידי חריפותו ועל ידי דוחק הסכין ...כל דבר חריף שחתך בסכין של חמץ ( סעיף ט 440

... ן "ותמכא שקורין קריי(ב "צו ס' ד סי"א יו"וראה רמ). בחתיכתו פלט טעם החמץ הבלוע בסכין ובלע בחתך
  .)מדברים החריפים

 .בתוך קבי המורג חרוץ) שחתך בסכין של חמץ(ולפעמים שתייר פירור מהתמחא הזו 
  : והטעם שבטל בששים). אבל בערב פסח מותר בדיעבד דבטל בששים(א שם " מ441

והחשש הוא ששאר . ב"גביה ובשר וכיו, )חזרת(תמכא , לחם חמץ, במורג חרוץ רגילים היו לטחון כל מיי מאכלים
מתערב , ועתה כשמגררין עליו מאכלי פסח. ע בו טעם חמץאו פירור מהתמכא שבלו, בתוך קביו פירור לחם חמץ

  .בהם אותו פירור חמץ
כגון שגררו בו , אלא שלפעמים הם מין במיו. הם יבש ביבש, יחד עם מאכלי פסח שמגררין בו, פירור זה של חמץ

מין : ")א"קט ס' סי(ד "אשר דיו תבאר ביו. לעשות מהם קמח מצה, בתחלת לחם חמץ ואחר כך מצות של פסח
  ".במיה יבש ביבש חד בתרי בטיל

או שגררו בו אחר . ותערב בהם פירור לחם חמץ, כגון שגררו בו אחר כך גביה או בשר, ולפעמים הם מין באיו מיו
): א"קט ס' ד סי"יו(א "אשר דיו תבאר ברמ. ותערב בהם פירור של תמכא שבלוע בו טעם חמץ, כך מצה של פסח

  ".אפילו יבש ביבש צריך ששים, במיו ואין מכירושלא ... כשתערב "
  .וסגי בששים, שלכל היותר חוששים כאן שתערב בו יבש ביבש מין שלא במיו, ועל זה כותב כאן

*  
ואחר . על ידי חריפות התמכא, בלע בהכלי טעם החמץ שבתמכא, שכאשר גררו בו תמכא של חמץ, עוד יש כאן חשש

. גד כל הכלי' וצטרך ס. יפלט מהכלי טעם החמץ שבו ויבלע בתמכא של פסח, כך כשיגררו בו תמכא של פסח
  ).ק לה"א ס"א(ובזה דן בפרי מגדים 

, ולא מהטעם הבלוע שבו, איו בולע אלא מהמאכל החריף עצמו, אמם רביו סובר שדוחקא דסכיא בדבר חריף
וכן ראה דעת רביו לעיל ). א שם"וא, ק לא"א ס"ראה מ(ולכן לא אסר המורג חרוץ מטעם החמץ שבתמכא 

 ).ג- ק צ אות קז"ס(למשה ברורה ) ץ"כ" (שער הציון החדש"וראה ). 376ראה לעיל שם הערה (ו "סמ
 לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר איסורי ...בערב פסח משעה ששית עד הלילה ): "ח"סי(תמז '  כדלעיל סי442

 ".הוא מתבטל בששים כשאר איסורין ולפיכך ,תורה
אבל שאר דברים אפילו הם דקים מאד , דדוקא קמח בקמח מקרי לח בלח (ק ג"עיין במנחת יעקב כלל לט ס 443

  .)כגון חטים ושעורים ואורז ודוחן וכיוצא בו מקרי יבש ביבש
ר ויעור ואוסר את כל כשמגיע הפסח הרי הוא חוז): "ב"תמז סכ' סי(הרי תבאר לעיל , וכיון שיש לו דין יבש

 מותר לאכלו בתוך הפסח דכיון שגוף ...אבל חמץ שתערב בהיתר לח בלח ... התערובת כאלו תערב עכשיו בפסח 
האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור בפסח ויש חולקין על 

 ".והלכה כסברא הראשוה... זה 
הקמח שתייבש שמא פרך ועשה ממו פירורין דקים והן יוצאין דרך קבי הפה ומתערבין בשאר (ט  סעיף 444

) ד"ק' ד סי"ביו(ואף לדברי האומרים ... הקמח ואין בטלים בתוכה בששים לפי שזהו דומה לתערובת יבש בלח 
 הרי הוא ,בה שאי אפשר לסה כגון פירור שפל לתוך רוטב ע,שהיבש שתערב בלח בעין שאי אפשר להסירו משם

 אף שתבטל בתוכו קודם , מכל מקום קמח זה שיש פירור חמץ בתוכו אי אפשר לאכלו בפסח...' מתבטל בס
קודם '  שאיו דומה לתערובת לח בלח שתבטל בס, שחמץ במשהו, לפי שהפירור חוזר ויעור כשמגיע הפסח,הפסח

  ).י יח"סוס(ת רביו "שו). ק טו" סבקוטרס אחרון(תמב ' ל סילעיגם ראה  ו).הפסח שאיו חוזר ויעור בפסח
שהרי גם בשאר ,  אפילו בערב פסח–בטל בששים לפי דעה הראשוה ' לא הי, לו דין יבש בלח' והה אם גם כאן הי

והתמכא חמץ שגררו , פירור הלחם חמץ(אבל כיון שכאן הוא יבש ביבש . איסורים יבש בלח איו בטל בששים
אבל כשהגיע הלילה הוא חוזר . לדברי הכל בטל בששים בערב פסח, )מאכלי פסח שגררו עליו אחר כךו, עליו

 .ויעור
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  :ש" ע445ג"תנ' דין השקים של קמח יתבאר בסי

  הכשר הרחת לאפיית המצות 

 אינה נכשרת על ,יאין בה מן התנור ומוצ,שמכניסין בה הלחם לתנור) 446ל"שקורין שובי( הרחת נה
 ולפיכך צריך . בלי שום משקה448 לפי שהיא בולעת מן החמץ על ידי חום האור בלבד,447ידי הגעלה

 וצריך לקנות , ואם היא של עץ אין לה תקנה.449ללבנה באור ליבון גמור כדינו כבולעו כך פולטו
  .450חדשה

__________________ 
 .ה- ג" סכ445
  ).ל"ובלשון אשכז שויבי(ק כא " סז" ט446

זכרת גם לקמן סד ס' לעיל סי. ז- ו"וט"ר.  
תרכט ' סי. ז"תצד סט' סי. ח"יא וסכ- ח"תסא ס' סי. ב"תט סל' לקמן סי. ט- ז"רד ס' כדלעיל סי, "מרדה"היא הו

  .ד"סי
ורחת היא זו שמוציא בה את הפת המוחת בשולי , אלא שמרדה היא זו שרודה בה את הפת המדובקת בכותל התור

 והיו מדביקים פת לדופי , שהיה כעין קדירה, בתורים שבימיהם...לרדות במרדה (ט "רד ס' כדלעיל סי, התור
 להוציא ... לא שייך בהם כלל רדייה , שהפת מוחת על שולי התור,בתורים שלו אבל , ושייך בהם רדייה,התור

  ).ברחת... מהתור כל הפת 
וקרא כן לפי (ובמצודת ציון שם ). זורה ברחת(כד , ל' כאמור בישעי, גם משמשת הרחת לזרות בה את התבואה

  ).שמיפין אותו אל הרוח
). דעל ידי האור תשמישו, ץ שרודין בה הפת אין לו תקה בהגעלהוהע(חמץ ומצה ' הגהות מיימויות סוף הל 447

ר  המרדה לקלפו בכלי אומות וגם להגעיל אחץיש להחמיר שלא להכשיר מחמץ למצה ע(תרומת הדשן סימן קל 
יש , ה"הרחת שקורים פאל (ט" סיע"שו ).ה במיימון דאותו העץ חשיב תשמישו על ידי האור"דכתב בהגה. ..כך 

  ).וצריך לקות חדשה, ין מועיל לה הגעלהאומרים שא
  :יש בזה שי פרטים, "יש אומרים" שהוא רק וומה שכתב

לא שמכיסין בה הפת בתור כל השה הגו "והרחת שקורין פ(כלבו סימן מח  בי מה שכתב" כי בתחלה מובא בב)א(
 ,ור הרבה שדי לו בזהואפשר לומר שאם ימרקה הרבה יפה ויחמה בתוך הת, להגעילן או לקותן חדשות

  ).דכבולעו כך פולטו
כי שם , "בלע בהן חמץ על ידי האור בלבד): "ג"סי(שתבאר לעיל , והייו שרחת זאת איה דומה לצליה ואפיה

. איה מתחממת כל כך על ידי האש, כ הרחת שמכיסים ומוציאים בו מן התור"משא, אפה וצלה על ידי האש
  ". דכבולעו כך פולטו, שדי לו בזה,יחמה בתוך התור הרבה): "שם(ולכן כותב הכלבו 

 בר טעם ותן ... חלב של שאין הלחמים כל שאר בה שמוציאין במרדה יוציאוהו ולא): "סעיף טז(תצד ' וכדלקמן סי
בצלייה   ותן טעם בר ותן טעםשאף שאו והגים לאסור לכתחלה, )בהערות (שם לקמן ותבאר". טעם ותן

הכסת י המרדה משמשת רק לכ, "עלו"כי אם דין , "צלו"או " אפו"זו אין לה דין  מרדה  מכל מקום,ובישול
  . ולכן יש הסוברים שבזה סגי בהגעלה.כמו באפיה, ואיה מתחממת כל כך, הוצאת הלחם מהתורו

 אלא ,ה במקום אחד הואיל ואיו מהבהבו הרב,כי ההבהוב איו דומה כלל לצלי(א "תסז סס' וכעין האמור לקמן סי
  ).מעבירו תמיד הה והה

 הרי הן כשרין ,שכל הכלים שבלעו חמץ קודם הפסח אפילו על ידי האור בלבדאומרים ... ויש ): "ג"סי(כדלעיל ) ב(
 כשמגיע זמן איסורן כבר אין האיסור בעין אלא ר כך ואח, דכיון שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר,על ידי הגעלה

  . הרי שגם לפי דעה זו סגי הכא בהגעלה." לפיכך הקילו להכשירן על ידי הגעלה בלבד,הוא בלוע בתוכן
אלא שבמקום שההכשר איו (שלא שייך בעץ , ל כדעת הפוסקים שאין לה תקה אלא ליבון גמור"אך מכל מקום קיי

לקמן בסוף כד, אז סומכים על דעת המכשירים על ידי הגעלה, ואי אפשר לו באופן אחר, אלא לחומרא בעלמא
 ).הסעיף

על כן אין היתרו , תשמישו על ידי האור(ק כא "ז ס"ט). לפי שבולע מעיסה על ידי האור עצמו( ק לז"א ס" מ448
 ).בהגעלה

 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל449
 .)וצריך לקות חדשה (ע שם" שו450
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  .451חר כך אין מועיל כלוםואפילו אם רוצה לקלוף הישנה בכלי אומנות ולהגעילה א

 שהצניע , אם ידוע לו שלא נשתמש בה חמץ כל השנה,אבל אם רוצה להשתמש ברחת של פסח העבר
 אם בשעה שגמר ,452 אין צריך אפילו להגעילה,אותה במקום מיוחד ונזהר לשמרה לפסח הבא

שעה  וגם עכשיו ב,להשתמש בה בפסח העבר נזהר לנקרה היטיב שלא יהיה משהו בצק דבוק בה
  .453שרוצה להשתמש בה רואה אותה שהיא נקייה

 מפני הרואים שיראו אותו כשהוא , לא טוב הוא עושה,ומי שרוצה להחמיר על עצמו ולהגעילה
 אלא אם רוצה .454 ויאמרו שהגעלה מועלת לרחת של חמץ,מגעילה ואינן יודעין שהיא של פסח העבר

 ומי שאי אפשר .455 כי יש מחמירין,שאפשר לו ונכון לעשות כן למי .להחמיר על עצמו יקנה לו חדשה
  :לו יגעילנה בצנעה

 שיקלוף , די בקליפה, אפילו הוא תוך הפסח,456 אם הוציא מצה חמה מהתנור ברחת של חמץנו

__________________ 
 וגם להגעיל , בכלי אומות לקלפו, המרדהץיש להחמיר שלא להכשיר מחמץ למצה ע(תרומת הדשן סימן קל  451

  .)א וגם לא מהי אם קולף הרחת ומגעילה"וכתב המ (ק ד" סי"ח.  שםא"מהובא ב. )ר כךאח
 ולא לשאר ,ואפילו אם רוצה לקלפו בכלי אומות אין מועיל לו): "ז"סמ(הטעם שהקליפה איה מועלת תבאר לעיל 

כ קילוף בכלי " משא,ל הבלוע בכל עביו מעבר לעבר לפי שההגעלה מפלטת ממו כל הגיעו,כלי עץ הצריך הגעלה
  ".אומות

אפילו אם מקום מושב ... אם היח שם ): "ז"סעיף סס(וכדלקמן , ואף שגם הרחת איה אסרת אלא כדי קליפה
 ובעובי , אף על פי כן אם אין בו חשש שמוית איו אוסר יותר מכדי קליפה,הקדירה היה מלוכלך מחמץ בעין

 וכיון שהכלי איו אסר אלא כדי קליפה הרי יכול להועיל מה שקולפו בכלי ". יש יותר מכדי קליפהשולי הקדרה
  .אומות

' סי(כדלקמן , שאז אסר כל עובי הרחת, מכל מקום כאן מסתמא הכיס והוציא במשך השה גם לחם המשוח בשמן
 ".חלב בכל עוביהיהא בלע בה טעם ה... במרדה ... ילוש בחלב או בחמאה ): "ז"תצד סט

 . שםי"ח. )ודאי אין צריך שום הכשר, ואם מחזיק רחת של פסח זו לשה אחרת(ק כא "ס ז"ט 452
ד "חמד משה סל). גם בשעה שבא פסח שאחריו יראה בעיון רב אם היא קיה כראוי. ויזהר לקר היטב(ז שם " ט453
 ).עיין בעיון רב אם היא קיהגם קודם פסח הבא כשיבא לרדות י. ויראה לקות אותה היטב אחר פסח(
דמאי שה מפסח זו עצמו שאופין , ולא ידעתי טעמא, שמעתי שקצת והגים להגעילה בפסח הבא אחריו ( שםז"ט 454

אלא קצת יש לומר לפי שיש חשש שאין זהרין כל כך לקר היטב על השה הבאה כמו . בכל יום בלא הגעלה בתים
כי הרואה שמגעיל הרחת יטעה לומר הרחת של , צאה שכרם בהפסדםאבל ראה שי. שהם זהרים בפסח עצמו

 .)על כן יותר טוב שלא להגעיל. ויסמוך על הגעלה בזה, חמץ הוא מגעיל לפסח
י שלא שתמש בו "אעפ, דאף אם רדה בו משה שעברה מצות, ב"וכתב מהרי (ק יב" סדרכי משה בשם,  שםא"מ 455

  ).מיהו בהגעלה סגי. ץשמא דבק בו חמ, מגעילין אותו, כל השה
 ).447הערה (כדלעיל , פ יש כמה דעות דסגי בהגעלה גם ברחת"כי עכ, והטעם שמועלת לזה הגעלה

, או בכלי הבלוע מחמץ, או במאכל הבלוע מחמץ, שגעו בחמץ, או בשר חם או מלוח,  סיכום הלכות מצה חמה456
תסז ס' וסי, יט- ז"תסא סט' ולקמן סי, ז- ו"וסס, ו"המבוארות כאן ס" -ג ,ולעיל סי, ז"תצד סט' וסי, ס- ט"וס '

  :ז- ה"תמז ס
וכן הוא ). יט, תסא. טז, תסא. ו, תא. ה, תמז(כרוחב אגודל , מצה חמה שוגעת בחמץ אסרת כדי טילה) א(

כגון שהחמץ הוא ,  קליפהאלא שלפעמים לא אסר אלא כדי; )ו, תמז(מעיקר הדין בבשר כחוש חם שגע בחמץ 
כגון שהבשר צלה בשפוד שעל ידי היפוך השפוד , ולפעמים אסר כולו). ט, תסז(חטה בקועה והבשר כחוש 

  ).ס, תסז(מתפשט הטעם בכולו 
  )., תסז(בשר מלוח שגע בחמץ אסר מעיקר הדין כדי קליפה ) ב(
, אסר כולו, או בשר שמן חם שגע בחמץ, בשמןאו שהמצה בלועה , מצה חמה שוגעת בחמץ שבלוע בו שומן) ג(

ווהגים ). ט, תסז. יז, תסא. ו, תא. ו, תמז(ומפעפע בכולו , שהשומן מפטם את טעם החמץ שבלע בו כדי טילה
  ).ט, תסז. ז, תמז(אם אין בו הפסד מרובה , לאסור כולו בכל מאכל ששייך בו שמויות
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 ואף על פי שאם נגע ככר של חמץ בככר של מצה חם צריך ליטול .457תחתונית המצה שנגע ברחת
 די ,ן שאין החמץ בעין אלא בלוע בתוך הרחת מכל מקום כא.458מקום מגעו בעובי כרוחב גודל

  .459בקליפה

___________________ 
וחוששים , ומפעפע בכולו, מרים שמפטם את טעם החמץ שבלע בו כדי קליפהיש או, בשר שמן מלוח שגע בחמץ) ד(

, תסז(אם אין בו הפסד מרובה , ווהגים לאסור כולו בכל מאכל ששייך בו שמויות. להם אם אין הפסד מרובה
  ).א

  ).סז, תא(כלי חם שגע בחמץ אסר הכלי רק כדי קליפה ) ה(
  ).טז, תצד(עביו  ובכל, )ס, תסז(הייו בכל ארכו , )סז, תא(אסר כולו , כלי חם שגע בחמץ שבלוע בו שומן) ו(
כי אין הבלוע מפעפע , אפילו שתיהם שמים, איו אסר כלל, שגע בבשר שבלוע בו חמץ) או מלוח(בשר חם ) ז(

עם מזו לזו מתפשט הט, ווגעות זו בזו, ואם צלו תרגולות על שפוד אחד). ב, תסז(מחתיכה לחתיכה בלא רוטב 
  ).ס, תסז(על ידי היפוך השפוד 

כי אין הבלוע , אפילו שתיהן שמיות, איה אסרת אלא כדי קליפה, מצה חמה שוגעת במצה הבלועה מחמץ) ח(
  ).יח, תסא(ומחמירין כדי קליפה , מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב

שהוא מפעפע מחתיכה לחתיכה , ו אסר כולושגע במאכל שבלוע בו איסור השמן מצד עצמ) או מלוח(מאכל חם ) ט(
  ).ב, תסז. יח, תסא(

, שמפעפע בצליה ומליחה מחתיכה לחתיכה, יש אומרים שגם בחמץ מחמירים או כמו באיסור השמן מצד עצמו) י(
  ).יח, תסא. ה, תמז(אבל לא באפיה , )ג, תסז(וחוששים כשאין שם הפסד כלל 

ואפילו בלוע בו איסור השמן מצד , ואפילו אם בלוע בו חמץ עם שומן, מץמצה חמה שוגעת בכלי שבלוע מח) יא(
ואם צלה בשר על שפוד  ).טז, תצד. סו, תא. ז- ו, תא(אסרת כדי קליפה , )כמו חמאה לעין בשר וחלב(עצמו 

  ).ס, תסז(מתפשט הטעם בכולו על ידי היפוך השפוד , שבלוע בו חמץ
, כי השומן מפטם את הטעם שבלע במאכל בכדי קליפה,  בו חמץ אסר כולובשר שמן חם שגע בכלי שבלוע) יב(

  ).סו, תא(ווהגים לאסור כולו בכל מאכל ששייך בו שמויות . ומפעפע בכולו
  ).סז, תא. מא, תא(אין איסור בלוע יוצא מדופן לדופן בלא רוטב , כלי חם שגע בכלי שבלוע מאיסור) יג(

 ).רא- קצ' ע(וראה עוד בזה דובר שלום 
  ).ז דכלי פולט בלא רוטב"ה סס"ק' ד סי"ש בי"ל כמ"קי (ק לז" סא"מ 457

, דוקא כשאיסורה מחמת עצמה, הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בגיעתה): "שם(ע "והייו מה שתבאר בשו
,  בהאיו אוסרת אחרת הוגעת, אבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע ממקום אחר, כגון בילה או בשר בחלב

 אבל כלי שבלע איסור אוסר היתר שוגע בו ,חתיכות' וכל זה בב "):שם(א " והגיה ברמ".אפילו אם צלו יחד
  ".מאחר שאין בו פליטה מגופו אוסרת היתר: ")ק כב"ס(ך שם "ובש ".אפילו באיסור שאיו שמן

שאר  "):עוד חתיכת בשרשוגעת ב, ר מלוחהבחטה שמצאת בחתיכת בש(ב "תסז ס' סיולכן אף שתבאר לקמן 
וכן הוא ". החתיכות שמלחו עמה ביחד אף על פי שהיו וגעות בה ובלע בהן הציר היוצא ממה אין אסרות כלל

  ".לפי שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב): "ח"סי(תסא ' בסי
 . ודי בקליפה–מכל מקום כאן אסרה המצה מהטעם הבלוע ברחת 

 איו אוסר אלא מקום ,ככר חמץ שהיד סולדת בו שגע בככר מצה חם שהיד סולדת בו (ה" תמז ס' כדלעיל סי458
תבאר ו, ) והשאר מותר, ויסיר אותה בעומק כרוחב אגודל, דהייו שיסיר מהמצה את המקום שגע בו החמץ,מגעו

 .בהערות לעיל שם
' סיך "ותפרש יותר בש). אוסר רק כדי קליפהופשוט הוא דאיו ,  בדרכי משהל זהוכתב ע( ק כג"קה ס' ך סי"ש 459

יש לומר דהי דעדיף דמפליט ... דכלי עדיף שאוסרת היתר שוגע בו , ז"ה ס"ק' ואף על גב דכתב בסי (ק לג"צד ס
  .)מכל מקום איו פולט בלא רוטב רק כדי קליפה, מאחר שאין בו פליטה מגופו, בלא רוטב

 בלי שום דבר , או על גבי תור בית החורף,ה חמה בתוך תור קטן זהואם שכח והיח מצ (ו"ססוכן הוא לקמן 
דכיון שהאיסור הוא בלוע בתור איו אוסר  ( צריך לקלוף תחתויות המצה שגע בגוף התור,המפסיק ביתים
  .))כמו שתבאר למעלה, אפילו בתוך הפסח, יותר מכדי קליפה

 יהא פלט ממו ,ם אחר לאכלו עם בשר ויוציאוהו במרדה זוואחר כך כשיאפו לח (ז"תצד סט'  סיוכן הוא לקמן
  .))א"ש בסימן ת"כדי קליפה כמ(טעם החלב ויבלע בלחם 

שאר החתיכות שמלחו (ב "תסז ס' סי קמןלכד,  שמאכל שבלוע בו איסור איו אוסר כלל על ידי מליחה או צליואף
  ). ממה אין אסרות כללעמה ביחד אף על פי שהיו וגעות בה ובלע בהן הציר היוצא
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 צריך ליטול בכל , אלא היה בה לכלוך חמץ בעין,לפיכך אם לא היתה הרחת נקיה ומודחת יפה
 אין צריך ליטול מהן , ואם הוציא ברחת זו עוד מצות מן התנור.תחתונית המצה בעובי כרוחב גודל

  .460לוך שעל פני הרחת כבר נתקנח במצה הראשונה לפי שהלכ, אלא די להם בקליפה,כרוחב גודל

 הרי מצה הראשונה , כגון שאפו ברחת זו עוגות של חמץ עם שומן,ואם יש בלכלוך זה חשש שמנונית
 .462ז" מטעם שנתבאר בסימן תמ,461 אף אם יש בעוביה הרבה יותר מרוחב גודל,כולה אסורה

  .463והאחרונים די להם בקליפה

 , אם נתערבו בערב פסח או קודם,464 הרי הן בטילות ברוב,ת כשרותואם נתערבו בהרבה מצות אחרו

___________________ 
, הא דחתיכת איסור אוסרת חברתה בגיעתה): "ז"קה ס' ד סי"יו(ע "מקור הלכה זו הוא בשוכבר הובא לעיל שהה 

, אבל אם אין בה איסור אלא מה שבלע ממקום אחר, כגון בילה או בשר בחלב, דוקא כשאיסורה מחמת עצמה
 אבל כלי ,חתיכות' וכל זה בב "):שם(א " ועל זה הגיה ברמ".יחדאפילו אם צלו , איו אוסרת אחרת הוגעת בה

מאחר שאין בו פליטה : ")ק כב"ס(ך שם "ובש ".שבלע איסור אוסר היתר שוגע בו אפילו באיסור שאיו שמן
ופשוט הוא דאיו אוסר רק כדי ,  בדרכי משהל זהוכתב ע: ")ק כג"ס(ך שם "עוד בשו". מגופו אוסרת היתר

  ".קליפה
 .כדי קליפה) ז"תצד סט' וסי, ו"ולקמן סס(ן אוסר כאן ולכ

שכבר תקח במצה , אבל אחרות אין צריכות אלא קליפה, כדי טילה... דמצה ראשוה אסרה (א שם " מ460
 ).הראשוה

 שכשהיא עבה כל כך יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש ,אין עושין מצה עבה טפח): "י"תס ס' סי( כדלקמן 461
 לפי , אבל פחות מטפח אפילו משהו מותר לעשות לכתחלה מעיקר הדין,מץ בתוכה בשעת אפייתה ותתח,בתוכה

 שאין ממהרין , ומכל מקום טוב לעשות המצות רקיקין דקין.שחום התור שולט בתוך עוביו כשאין בו טפח
  ".להחמיץ כל כך כמו העבות

  ".כספוג ועשויה רכה ... מצה): "ב"תפו ס' יס(כדלקמן , שאז אפשר לעשותן עבות עד כטפח, ומיירי במצות רכות
 ).ה' א סי"ראה שיעורי הלכה למעשה ח(לא שייך כל זה , כ לפי מהגיו שמדייקים לעשות מצות קשות ודקות"משא

 הרי השמוית של היתר שבמקום מגעו הוא מפטם ... כגון מצה המשוחה בשמן ,אם ההיתר הוא שמן ( סעיף ו462
 כמו שהוא דרך כל , ועל ידי כן מפעפע טעם משהו זה ומתפשט בכל ההיתר,שהו הפלטומשמין את טעם החמץ מ

  .)דבר שמן לפעפע ולהתפשט כשהוא חם כל כך עד שהיד סולדת בו
, "כ הן קראין כחושים"ואפילו אם הככרות הן ילושין בשומן או בשמן אעפ): "ט"תמז ס' סי(ואף שתבאר לעיל 

כ במשוחים בשמן "משא, דהייו דווקא בילושין בשומן או בשמן) א: (בשי אופים, )לה' לג ע(פעמי יעקב ביאר 
גם , כ בגעה המצה בחמץ"משא, ט"תמז ס' שבזה מיירי בסי, דהייו דוקא בריח) ב. (השמן מפטם את טעם החמץ

 .הילוש בשומן או בשמן מפטם את טעם החמץ
אבל אחרות אין צריכות אלא קליפה ... שש שמוית דמצה ראשוה אסרה כולה אם יש ח (א בסוף דבריו"מ 463

  ).שכבר תקח במצה הראשוה
אבל בלעה מן , כשבלעה איסור שאיו מפעפע, במה דברים אמורים): "ז"קה ס' ד סי"יו(ע שם "ואף שתבאר בשו

 ,ע בכליכ בבלו"משא, הייו דוקא בבלוע במאכל היתר". אוסרת חברתה, כגון שומן, הדברים המפעפעים בטבען
  .איו אוסר אלא כדי קליפה

שאחר שהוא בלוע בכלי איו אוסר אלא , שפיטמה את טעם החמץ, שיש בלכלוך חשש שמויות, ולא רק באופן דידן
אחרי שבלע בכלי איו , כמו החמאה לעין בשר בחלב, אלא אף אם האיסור הוא שמן מצד עצמו, כדי קליפה

להוציא בה לחם זה ... ליקח מרדה ... בחמאה ... לחם ילוש ): "ז"תצד סט' סי(כדלקמן , אוסר אלא כדי קליפה
יהא פלט ממו טעם החלב ויבלע בלחם , ויוציאוהו במרדה זו, כשיאפו לחם אחר לאכלו עם בשר... מן התור 

  )".א"ש בסימן ת"כמ, כדי קליפה(
  ).ח"צד ס' לסי" (ר הזקן"פסקי אדמו"וראה מה שדן בזה ב). בהערות(ז "תצד סט' ותבאר לקמן סי

 א"תמז סכ' כדלעיל סיו). כיון שאין איסורו מחמת עצמו, דלא הוי דבר שבמין, אם תערבו בטלות(א שם "מ 464
 אבל ככר של מצה שאסר מחמת שבלע בו ,במה דברים אמורים כשהככר הוא אסור מחמת עצמו שהוא חמץ(

 , מכל מקום הרי היא בעצמה מותרת היא,חתך ממו מעט אף על פי שהוא דבר שבמין אף לאחר ש...איסור 
 ).והאיסור שבתוכה איו דבר שבמין



136  תנב- תמח–ג "חהלכות 

 שאסור לאכול ,פירוש שרוצה לבשלם קודם שיאכלם (465ו"ורוצה לאכלם קודם כניסת ליל ט
  :467ז"תמ' כמו שנתבאר כל זה בסי) 466בערב פסח מצה שאין מבושלת

 ואסור ,ה הרחת הרי נתחמצ, והוציאה מן התנור ברחת של פסח, מצה שנתחמצה חימוץ גמורנז
  .469 ואם עבר והוציאם צריך לקלפם כמו שנתבאר.468להוציא בה עוד מצות אחרות

 או , כגון מצה נפוחה, אלא שמחמירין לאוסרה,אבל אם המצה לא היתה חמוצה חימוץ גמור
 מכל מקום בדיעבד , אף שלכתחלה אין להשתמש בה עוד.471א"תס'  שיתבאר בסי470שנתכפלה בתנור

__________________ 
 .)ומותר לאכלם בערב פסח עד הלילה(א " סכוכדלעיל שם. )אבל בפסח לא בטיל, ודוקא בערב פסח (א שם" מ465

תר אלא הוא עומד  כיון שאין גוף האיסור בלל בגוף ההי,פ שכבר תבטל האיסור ברוב קודם הפסח"ואע(ב "וסכ
 ואוסר את כל התערובת כאלו תערב , לפיכך כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור,בפי עצמו בתוך התערובת

  ).עכשיו בפסח
כ כאן שהמצה איה אסורה מחמת "משא, שהוא וחוזר ויעור, ואף שלעיל שם מיירי בגוף האיסור העומד בפי עצמו

  .אלא מחמת הטעם הבלוע בה, עצמה
...  זיתים(ס "תמז ס' כדלעיל סי, וגם בזה אמרין חוזר ויעור, מקום המצה שבלוע בה טעם חמץ היא בעיןמכל 

 ,'זיתים מהן יש כדי לבטל פליטת כל הסכין בס' ואפילו אם בס ...  הזיתים עצמן אסורין ...חתכן בסכין של חמץ
 שכבר תבאר שכל יבש ביבש שתבטל ,לום אין זה כ,זיתים ברוב' ויש כאן עוד הרבה זיתים מאד כדי לבטל הס

  .)ברוב קודם הפסח הוא חוזר ויעור בפסח
 מותר לאכול חמין הללו בתוך ...כלי זה שבלע בו חמץ (ג "תבאר כן לעיל סכ, וכן לעין כלים שבלוע בהם טעם חמץ

 שהוא חוזר , כדין יבש ביבש שתבטל ברוב קודם הפסח, אבל אסור להשתמש בהן בחמין בתוך הפסח,הפסח
  ).ויעור בפסח

 , ואין ידוע איזו היא,אם ידוע בבירור שלא געה אלא באחת משאר החתיכות(ד "תסז ס' ואף שתבאר לקמן סי
כ קודם הפסח "משא). ולפיכך כולן צריכות קליפה מספק,  כיון שהוא בתוך הפסח,איה מתבטלת בתוכן ברוב

  .ואין אוסרים מטעם חוזר ויעור, מתבטלת
 .שר שאין אומרים חוזר ויעור בכדי קליפהאפ
 קודם ,חמיו בבית ארוסתו בועל כאלו פסח בערב מצה האוכל כל חכמים שאמרו (ד"תעא ס'  כדלקמן סי466

 כך רואח כתקוה שאפית מצה (ח" וס)מרדות מכת אותו ומכין ,ברכות שבע עליה לברך לחופה שיכיסה
 עליהם שמברכין בעין קיימות שהפרוסות פ"אע ,ותבשלה ,רותפי ומי משקים בשאר בין במים בין ,תפררה
 בה לצאת יכול אדם אין שהרי ,עשירית שעה קודם פסח בערב לאכלה מותר כן פי על אף ,המזון וברכת המוציא

  .)בלילה חובתו ידי
ו מבאר שיש ורבי). לא שייך כאן דין ביטול כלל אלא להאכילם בערב פסח לתוק וכהאי גווא(ק ד "י ס"וראה ח

 .על ידי בישולם, אופן שמותר גם לגדולים לאכלם על ידי ביטול בערב פסח
 .כמועתק לעיל, ב- א"סכ 467
אלא צריך , אם רדו בו מצה חמוצה אסור לרדות עוד, העץ שרודין בו (אות פבדיי הגעלה ולישה  הגהות מהגים 468

מצאתי שראוי לכל אדם כשאופה בפסח  ( ב, קמא,י"ה כתב הב" מסכת פסחים ר מצוה דה"של. )להביא אחרת
 ק לז"א ס"מ). ואין ראוי להוציא ברחת זו מצה אחרת, מפי חשש אולי יתחמץ מצה אחת, לו שי רחת' שיהי

  .)ה"וכן כתב בשל, אלא צריך להביא אחרת, כתוב בהגהות מהגים אם רדו בו מצה חמוצה אסור לרדות בו עוד(
ואף (ח "תסא ס' תבאר לקמן סי, שהוציא מצה שעדיין לא גמרה אפייתהאלא , ואם לא תחמצה חימוץ גמור

אין לאוסרה (א "וסי, ) כי שמא תחמצה בעודה על המרדה חוץ לתור,המרדה שהוציאוה בה מן התור אסורה
 שלא לאסור המצות , אבל בדיעבד יש לסמוך על סברא הראשוה. שאין להוציא בה עוד מצות,אלא לכתחלה

 ).אחר כךשהוציא בה 
 . בסעיף הקודם469
כיון שהיא גופא , אבל מצה כפולה ופוחה, וראה לי דכל זה מיירי במצה שתחמצה חמץ גמור (ק לז"א סוף ס" מ470

ת צמח "שוגם וראה . )אבל לא לאסור המצות האחרות, די לאסור הרחת לכתחלה, א"י תס"ש סס"חומרא היא כמ
 .) חמץפק אבל לא בס, באפה במרדה תחלה חמץ גמור דלא החמירו אלאראה לי (סא' ח סי"צדק או

 כי שמא לא היה חום האש ,יש בו חשש חימוץ... מצה שתכפלה בתור ותדבקה שם במקום הכפל  ( סעיף טז471
והגין  (ג" וסכ) ותחמץ שם קודם שהתחיל לאפות שם,יכול לשלוט בכח בין הדבקים להתחיל לאפות שם מיד
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 שאי אפשר , וכן אם הוא שעת הדחק.ד מצות מהתנור אין צריך לקלפםשעבר והוציא בה עו
  :472 ומותר להוציא בה עוד מצות אחרות לכתחלה, הרי זה כדיעבד,למצוא בקל רחת אחרת חדשה

  הכשר השלחנות 

  נהגו, והתיבות שדרך להצניע בהן אוכלים כל השנה,474 שאוכלים עליהם כל השנה473 השולחנותנח
 ,475 לפי שלפעמים נשפך עליהם מרק מן הקדירה,ידי עירוי מכלי ראשוןכל ישראל להגעילן על 

  . שנתבאר למעלה477 וצריך ליזהר בכל משפטי העירוי.476וכבולעו כך פולטו

 לפי שלפעמים מניחים עליהם ,478ועכשיו נוהגין במדינות אלו להגעילן על ידי עירוי עם אבן מלובן

___________________ 
 דהייו שתפח גוף המצה ועשית כהר באמצעיתה ,מצה שהיא פוחה באמצעיתה] ורולאס[במדיות אלו להחמיר 

  .) כדרך החמץ שמתחמץ ומתשא למעלה באמצעיתה,על ידי האפייה
 אלא ,והמרדה אם הוציאו בה מצה שהיו חוטין משכין ממה אין לאוסרה (א"ראה שם סי) מרדה(הרחת ולעין 

 בדיעבד יש לסמוך על סברא הראשוה שלא לאסור המצות שהוציא בה  אבל,לכתחלה שאין להוציא בה עוד מצות
 ואין אלא מהג שהגו ,וכל איסורין אלו שתבאר במצה כפולה ופוחה אין להם עיקר בגמרא (ח- ז" וסכ,)אחר כך

 כמו , אם אפשר לו באחרת, המרדה שהוציאוה בה מן התור אין לאסור אותה אלא לכתחלה...בדורות האחרוים 
 .)א"תבאר בסימן תש

כששאלה לפיו ממצה , שלא אסר הרחת, ל"ש זצ"ח זקיי הגאון מהר"וגדולה מזו ראיתי אצל מו (ק ד" סי"ח 472
כי לא ימלט ברוב אפיות שלא יאסור אחד מהם משום פוחה , דחשיב כמו דיעבד, ל"מהטעם ה ,פוחה או כפולה

  .)ותצטרך בכל פעם מרדה חדשה, או כפולה
 ).489ראה גם לקמן הערה (הגאון רבי אהרן שמעון שפירא ,  לזקן זוגתווהכווה

מפי שפעמים ופלים עליהם רותחין וגם , רותחין] עליהם[והתיבות והשלחות הגו לשפוך  (תסד' ה סי" ראבי473
 כ"ע ס"טור ושו.  הלכות חמץ ומצההגהות מיימויות סוףהובא ב. )א ודבר חם"כגון פשטיד, בתוכם דבר רותח

לפי שלפעמים שפך מרק מן , רגילים לערות עליהם רותחין, השלחות והתיבות שמציעים בהם אוכלין כל השה(
 .)הקדירה לתוכן

אלא הוא הדין לשולחות שאוכלים עליהם , לאו דוקא, השלחות והתיבות שמציעים בהם אוכלין (כ" סח"פר 474
 .)דשכיח ששפך עליהן מרק וצריכין ערויהוי מידי , כל השה

 .ע שם"טור ושו. ה השולחות" די"ב.  שםהגהות מיימוניותה ו" ראבי475
 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל476
דזה לא מיחשב , יזהר לשפוך עליהם בזריזות ולא על ידי זריקה באויר... ואפילו שלחות (ק ט "תב ס' א סי" מ477

ולא ישאוב עם כלי אחר מהקדירה ולערות עליהן להגעיל דזהו ,  הכלי שבישל בו המיםויזהר שישפוך מן. עירוי
  ).מיקרי כלי שי

זהר שלא יפסוק הקילוח מן ... והוא שהגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו ): "ט- ח"סכ(והייו כמבואר לעיל 
  ".הכלי ראשון קודם שגע הקילוח בגוף הקערה

 יש ליזהר להדיחם ולשפשפם ,וכל הכלים אפילו שולחות ותיבות הצריכין הגעלה): "ז"סתב ' סי(וראה עוד לקמן 
אבל מעיקר הדין סתם כלים קיים הם ( כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעין ,יפה קודם ההגעלה

ת מי  שלא יצו מעט א, יגבם יפה ממי ההדחה שעל גביהם שהם צויםר כך ואח,)ה"צ' ד סי"ש ביו"כמ
 ".ההגעלה

  .)וכן והגין לעין הכשר השלחות והספסלים, יתן עליהם אבן מלובן(ק לד " סי"ח 478
  ).206הערה (כמבואר לעיל , והוא האופן האמצעי של הגעלה על ידי אבן מלובן

*  
י בהעברת אבן מלובן על פי כל שהרי מלבד הקוש, והה בזמיו הגעלה זו של השלחן היא מהעבודות הקשות

הרי המים הרותחים שפכים בעת ההגעלה על , ")להעביר האבן על פי כולה": ז"כאמור לעיל סוף סכ(השלחן 
  ).והדירה שבקומה התחתוה(מתקלקלת בזה הרצפה , ובמקומות שהרצפה היא של עץ, הרצפה

 –ים עליהם מפה עבה של ייר כסף או פלסטיק ומדביק, משאירים את השלחות בלי הגעלה? אלא אם כן מה עושים
שאז אין הבלוע שבשלחן יוצא ממו אל , כדי להבדיל בין השלחן המחומץ לבין המאכלים החמים שמיחים עליו

ור): "עיף סהס (כדלקמן, ל"המפה העבה היח עליו חתיכת ברזל או ,ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התמ 
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  .)פת חמה (479א חמה"פשטיד

___________________ 
 ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להיח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתור ,פסחשאר דבר שאין משתמשין בו ב

  ".מתחמם בפסח
, שהסדין איו מספיק להפסיק בין המצה החמה לבין העריבה שבלוע בה טעם חמץ, )סעיף מח(וכיון שתבאר לעיל 
  .ב"מפה עבה של ייר כסף או פלסטיק דוקא וכיו' לכן צריך שתהי

  ).3והערה , סעיף א(כדלעיל , שלא הכשירו אותו לפסח) שלחן(מעשה משתמשים בפסח בכלי ואין חוששים למה של
  ).55הערה (ויתבאר לקמן בסדר מכירת חמץ 

ורותחין ...  וישפוך עליו ייח אבן חם עליו או לפיד בוער, השולחות צריכים הגעלה (קצג'  סיי ווייל"מהרת " שו479
. )והוי השלחן כלי ראשון, א חם"משום דלפעמים משימים עליו פשטיד, על ידי עירוי לבד אים מועילים לשולחות

  .ק ה"סי "חהובא ב
וכשם שבלע על ידי , כבולעו כך פולטואמרין ש, והייו כי דוקא ברוטב ששפך על השולחן בעירוי מכלי ראשון

פת (א "כ הפשטיד"משא ).לא- ו"סכ(לעיל כמבואר , ון כן גם הגעלתו היא על ידי עירוי מכלי ראשוןעירוי מכלי ראש
שיש לו דין כלי ראשון אפילו אחר שהיחוהו , יחוהו על השלחןעומד בחמימותו אפילו אחר שה הוא גוש ה)חמה

): ז"סכ(מבואר לעיל  כ,כלי ראשוןשדיו כהגעלה ב ,ולכן הגעלתו היא דוקא על ידי עירוי עם אבן מלובן, על השלחן
יתן עליה אבן מלובן ויערה עליה מים רותחין מן כלי ראשון ויעביר עליה האבן על פי הקערה כדי שירתיח את "

  ". וכן יעשה בכל הצריך הגעלה בכלי ראשון, ויהיה חומם כל כך גדול כחום כלי ראשון,כל המים שעירה עליה
בשר רותח שחתכו בסכין ): "ז"צד ס' סי(ד "ע יו"למדים או ממה שתבאר בשו, וןומה שחום גוש יש לו דין כלי ראש

וכל ): "שם(א " הרמ זהוכתב על". חולבת כל החתיכה אסורה אם אין בה ששים כגד מקום הסכין שחתך הבשר
  ".זה בבשר רותח בכלי ראשון

דבר גוש כגון בשר וכיוצא בו שאיו צלול דב... ל "וכן דעת מהרש... דעת האיסור והיתר ): "ק ל"ס(שם ך "שאמם ב
ולא דמי לכלי שי דבדבר יבש ליכא דפות ): "ק יד"ס(ז שם "בטכן ו". אין חילוק בין כלי ראשון לכלי שי

דלא שייך כלי שי אלא במים ורוטב וכל דבר הצלול שמתערב ...  המקררות ומבשל מיהו כל זמן שהיד סולדת בו
". חתיכת בשר ודג וכל דבר שהוא גוש דכל זמן שהיד סולדת בו עומד בחמימותומיד ותקרר במהרה אבל לא ב

  .אלא דוקא על ידי אבן מלובן, ולכן לא סגי בו הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון
אבל . א לא חלק עליו"וגם הרמ, פסק המחבר דסגי בעירוי מכלי ראשון, א הוא גוש חם"ולכן גם כאן שהפשטיד

שכיון שהוא גוש יש לו דין כלי , ז"ך וט"ל וש"כדעת האיסור והיתר ומהרש, רביו פסקוי ו"י ווייל והח"מהר
  .שדיו כמו הגעלה בכלי ראשון, ולכן גם הגעלתו צריכה להיות בעירוי עם אבן מלובן, ראשון

 ראה רביו כמסתפק בדין גוש לעין שבת, א"שיח סל' ובסי, רג בקוטרס אחרון סוף הסימן' ואף שלעיל סי
  ).קיד' ותבאר בדובר שלום ע(

שבזה יש מקום להסתפק אם הגוש שבכלי שי , רק בבישול, הייו דוקא לעין שבת שאין איסור במפליט ומפליע
ך וסיעתו שהגוש המוח בכלי שי יש לו דין כלי "ל כדעת הש"כ לעין מפליט ומבליע קיי"משא. מבשל בשבת

  .כמובן מהאמור כאן, ראשון
פ שהוציא את התרגולת מהקדירה קודם כיסת הפסח והיחה בקערה בלא "אע(ב "תמז סוף סכ' ל סיוכן ראה לעי

  .ותבאר בהערות שם, ) אם כשכס הפסח היתה התרגולת עדיין חמה בכדי שהיד סולדת בו,רוטב
הערה עיל שם ותבאר ל(כ גוש "משא, )כגון רוטב חם שהיד סולדת בו של חמץ שבתוך הקערה(ד "וכן ראה לעיל סל

244.(  
מכל מקום הייו , שהובאה לעיל דעתם שגם הגוש המוח בכלי שי אין לו כלי ראשון, א וסיעתו"ואפשר שגם הרמ

, גם הם יודו ששאר עליו דין כלי ראשון, כ דבר האפה וצלה שהיחוהו בכלי שי"משא, דוקא בגוש המבושל
יש לומר דדין דצלי דהתם לא שייך כלל לדין דדבר גוש בכלי שי ): "סה' סי (ד"מח צדק חיות צ"בשוכמבואר 

ל מיירי בבשר מבושל בקדירה ואחר כך הוציאוה מהקדירה ותוה "ה ורש"דהאו, א"ל עם רמ"ה ורש"דפליגי האו
על כן גם , י ראשוןהרי בשעה שהיתה על האש היתה בודאי כל, אבל בבשר צלי שצלה על האש ממש... בכלי קר 

כיון שלא הריקוה , בה שתאבד שמה הראשון' דאיזה שיוי הי, לאחר שסלקוה מהאש דין כלי ראשון יש לה ממש
, וכל שכן צלי] י שיח"סוס[  במה שכתבא לשם"ולזה תכוין המ... מכלי אל כלי ממילא טעמו וריחו וחומו לא מר 

וכל שכן , מבשל) דהייו כשהריקוהו מהקדירה לכלי שי(לי שי  בכלו כיון דיש דיעות בדבר גוש אפיוצה לומרר
  ".צלי שלא הוריקוהו שהוא כלי ראשון ממש

  .צלידין עדיין  ם מהאש יש להםשגם לאחר שסלקו,  בתוך התור ממשושאפ) פת חמה(א "וכן הוא בפשטיד
*  



139  תנב- תמח–ג "חהלכות 

  : אין צריך להגעילן, חמין480 להצניע בהן מאכליןאבל סתם תיבות שאין דרך

 ויש שנתנו טעם .481 נוהגות הנשים שלא להשתמש בפסח בקדירה שעירו ממנה רותחין תחת האבןנט

___________________ 
 כגון השפודים ,א על ידי משקהבלבד של... אם שתמש בהן חמץ על ידי האור ): "ג"סי (לעילי שתבאר "ואעפ

) טופח( ואין בייהם שום משקה , שגוף החמץ וגע בהן בשעת צלייתו,והאסכלאות שצלו עליהם מולייתא של חמץ
לפיכך איו פלט ,  אלא על ידי חום האש בלבד בלע בהם טעם החמץ,שיוליך טעם החמץ לתוך השפוד והאסכלה

דהייו שילבו באור יפה יפה עד שיהיו יצוצות ,  על ידי חום האש בלבדאלא... מהם על ידי הגעלה במים רותחים 
  ".מתזין ממו

איך תועיל בהם ההגעלה על ידי עירוי ואבן , א והפת החמה על ידי חום האש בלבד"וכיון שכאן אפו הפשטיד
  ?ומדוע לא הצריכו גם כאן ליבון גמור ?מלובן

): ה"ס(שתבאר דיו לעיל , לכאורה צריך להיות דיו כמו הרחת'  הי.איו שייך כלל בשלחות של עץואף שהליבון 
 לפי שהיא ,שמכיסין בה הלחם לתור ומוציאין בה מן התור איה כשרת על ידי הגעלה) ל"שקורין שובי(הרחת "

לעו כך  ולפיכך צריך ללבה באור ליבון גמור כדיו כבו,בולעת מן החמץ על ידי חום האור בלבד בלי שום משקה
  ". וצריך לקות חדשה, ואם היא של עץ אין לה תקה,פולטו
מכל מקום בליעת טעם , אף שחום הפת החמה הוא מחימום האש בלבדכי ,  ליבון גמורלמה שלא הצריכוהווהטעם 

. שהוא תולדת האש, כי אם על ידי חום הפשטידא והפת שהוחמו על ידי האש, הפת בתוך השלחן איה על ידי האש
  ).89הערה (ותבאר לעיל  . דיו שוה לדין הכלי שאסר על ידי בישולובזה

*  
כיון , אלא צריך הגעלה בכלי ראשון, לא סגי בהגעלה בכלי שי, שהתוחב מזלג חלבי לבשר שבצלחת, ומזה מובן גם

  .ל"כ, שדיו ככלי ראשון, שהבשר שבצלחת הוא גוש
א והפת "כמו הפשטיד, ואיו צריך ליבון, צריך הגעלה בכלי ראשון, לג חלבי לבשר צלוי שבצלחתוכך גם התוחב מז

  .ולא כמו צלי, שתבאר כאן שדיו כמו בישול בכלי ראשון, החמה שאפו בתור והיחום על השלחן
,  סגי בהגעלהאזי לא, לפי שהיחו את הבשר בצלחת, )או בתבית(אמם אם תחב את המזלג בבשר צלוי שבשפוד 

  .אלא צריך ליבון גמור
אפילו , אסור לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כגד המדורה): "ט"שיח סי' סי(ע "וזאת למדים או מההלכה שבשו

  ".דמכל מקום יתבשל השום והשמן, צלה הצלי מבעוד יום
דדבר שהוא ... ד סולדת בו  אם הוא רותח שיוא הדיןדה, לאו דוקא, כגד המדורה): "ק מה"שם ס(א "וכתב על המ

  ".וכל שכן צלי, גוש אפילו בכלי שי מבשל
אסור לטוח שמן ושום על גבי הצלי בעודו חם שהיד סולדת בו אפילו צלה מבעוד יום ): "א"שם סל(וכן פסק לעיל 

  .אף שאיו כגד המדורה, "בעודו חם"הייו ". דמכל מקום יתבשל השום והשמן
הרי בשעה שהיתה על האש היתה , בבשר צלי שצלה על האש ממש): "סה' סי (ד"ק חיומח צדת צ"שוהובא לעיל מו

בה שתאבד שמה ' דאיזה שיוי הי, על כן גם לאחר שסלקוה מהאש דין כלי ראשון יש לה ממש, בודאי כלי ראשון
  ".ל כלי ממילא טעמו וריחו וחומו לאכיון שלא הריקוה מכלי א, הראשון

ודוקא אחרי שהיחו אותו בצלחת יש לו דין בישול בכלי . תחבו בו צריך ליבון גמורהמזלג שיוצא אם כן שגם 
 . וסגי בהגעלה, ראשון

 ק לח" סא"מ. )כיון שאין מכיסין שם חמץ אים צריכין הכשר, דאילו שאר תיבות (ה השולחות"ו ד"ח סט" ב480
 .)אבל סתם תיבות אין צריכים הגעלה(
מטעם ,  שלא להשתמש בקדירה ששופכין רותחין על האבן שמכשירין בו כליםהשים והגות (י תנב"ז סוס"ט 481

  .)דאין בו איסור כלל בפסח, ואין בו ריח ולא טעם, שהריח של חמץ כס בו
הגו להחמיר ולחזור ולהגעיל היורה אחר הגעלת הכלים ): "ב"תב סכ' סי(תבאר לקמן , והייו שכמו בהגעלה ממש

והגות השים שלא להשתמש בפסח בקדירה שעירו ממה רותחין תחת "כך , "סחבתוכה כדי להשתמש בה בפ
  ).485כדלקמן הערה " (האבן

הייו מחמת שטעם , כי מה שהגו להגעיל היורה שמגעילים בה, שאין בזה ריח ולא טעם לאסור, ז"ועל זה כתב הט
טעם החמץ שבשלחות איו עולה אל הקדירה שעירו , כ כאן" משא,החמץ שבכלים בלע ביורה שמגעילים בה

 .ממה רותחין
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 שלכתחלה אסור לערות מכלי כשר שיש בו 483ה"ק'  לפי מה שנתבאר ביורה דעה סי,482למנהג זה
התחתון לעליון דרך עמוד הנצוק  לפי שההבל עולה מ,שומן כשר לתוך נר דולק משומן טריפה

 והוא הדין כאן הבל החמץ הנפלט מכלי התחתון הנגעל עולה להעליון דרך עמוד הנצוק ,484המחברם
 ולא נפסק ,ולפי טעם זה אין לאסור אלא כשמערה על כלי הנגעל מתוך הקדירה עצמה (485המחברם

__________________ 
ס "טעמים לאסור מדיא דש' ראה דיש ב, ב"ק י"ג ס"ועיין מה שכתבתי בספרי מחת יעקב כלל כ (ק ה" סי"ח 482

יתבאר ו. ק יב" כלל כג ס]יעקב[מנחת . )אך בדיעבד ודאי דאיו אסור. ומהג של ישראל תורה היא, לכתחלה
 .לקמן בסמוך

ובדיעבד אין , לר דולק שיש בו חלב או שומן איסור, אסור לערות מכלי שיש בו שומן כשר (ג"א שם ס" רמ483
 .)לחוש

  :טעמים' ואמרו על זה ב". מצון לחם טמא... המערה ): "י"ה מ"מכשירין פ(שה הלכה זו בממקור  484
ויעלו האדים , רא צוק מתחמם מחמת שקצהו בכלי החםלפי שעמוד המשקה הק: "ם"פירוש המשיות לרמב) א(

מפי שהאד , ולפיכך יהיה טמא, ויחמם את המשקה אשר בכלי העליון,  מתוך הכלי החם שהוא טמאעם הצוק
ומפי מה אמרו המערה ): "ב"ז ה"פ( יןטומאת אוכל' כ בהל"וכ. "בר בייהם והוא עולה מן הטמא לטהוריהחם ח

 ומטמא , ומתערב ביצוק ובמים שבכלי העליון, מפי שעשן החמין עולה כתמרות עשן,ורמשקין צון לחמין חיב
  ". שהעשן העולה מן החמין משקין הוא חשוב,הכלי

 הבלשתחתון החם מעלה : "ב"וכן פירש הרע".  העליון הצון ומטמאהומזיעשהתחתון החם : "ש"פירש הר) ב(
 הרי בלע בו ,דכיון שהוא מזיע מחום התבשיל שבקדירה): "א"סמ(והייו כמבואר לעיל " [לעליון הצון ומטמאו

  "].החמץ על ידי חום כלי ראשון
 לעליון הבלב שהתחתון החם מעלה "פירש הר): "שם(הפקא מיה בין שי הטעמים תבאר בתוספות יום טוב 

אבל ... יהא טמא כל שמעלה חום מתחתון לעליון , וקצת קשה לי דאם כן בלא צוק מי... הצון ומטמאו 
 יתחמם בהיות קצהו בכלי החם הטמא ויחמם המשקה אשר צוקם פירש לפי שעמוד המשקה אשר יקרא "הרמב

ומתערב בצוק , מפי שעי החמין עולה כתמרות עשן, טומאת אוכלין' ז מהל"כ בחבורו פ"וכ. 'בכלי העליון וכו
  ". משקין הוא חשובשהעשן העולה מן החמין, ובמים שבכלי העליון ומטמא הכלי

לתוך ר , מצאתי דאסור לשפוך מכלי כשר שיש בו שמן כשר): "ז רמז תשטו"חולין פ(ועל פי משה זו כתב המרדכי 
והוא הדין ... מצון לחם טמא ... ה דמסכת מכשירין המערה "דתיא פ, דולק ובו חלב או שומן של עובד כוכבים

  .כמועתק לעיל, )ג"קה ס' סי(א " וכן פסק הרמ".לאסור והיתר
שהביא ' כן מוכח הטעם מהראי,  עולה מהר למעלהדההבלמשום ): "ק יא"שם ס(ך "ובטעם הדבר פירש בש
  .ב"ש והרע"שכתבו הר, ל"ה' והייו כפירוש הב; "ש"עיי, המרדכי פרק כל הבשר

ד "שירין משה יוה דמכ"המעיין במרדכי בפרק כל הבשר שהוציא דין זה מפ): "ק יב"ג ס"פכ(אבל במחת יעקב 
על כרחך צריך לומר דהטעם של המרדכי הוא גם , צוקם הטעם משום "ופירש שם הרמב, המערה מצון לחם טמא

ק "ה ס"ך בסימן ק"וכן כתב הש.  לעליוןהבלב שם הטעם משום שמעלה "ש והרע"לפי פירוש הר ... צוקכן משום 
ועיין . ב שם"ולא ראה רק פירוש הרע, ם בזה"פירוש הרמבואפשר שכתב כן לפי שעלם ממו ... ד טעם דין זה "יו

  ".בתוספות יום טוב שם
כמבואר ". שההבל עולה מהתחתון לעליון דרך עמוד הצוק המחברם: "ז תבארו כאן שי הטעמים יחד"ועפי
 .ש"רא .שם תוספות יום טובו ם"רמבב
כפי שתבאר , ותי טעם של איו בן יומו' או ג, ותי טעם של היתר'  ואף שגם בהגעלה הוכשרו הכלים על ידי ג485

ותי טעם של היתר קודם שיבא ' דכיון שהחמץ הוא מותר עדיין באכילה הרי יש כאן ג): "ג"תב סי' סי(לקמן 
טעם קלוש של חמץ שפלט מן הכלים או  ... לכלל איסור דהייו קודם שיגיע זמן איסורו ולפיכך איו חוזר ואסר

  ."ר ובלע בכלים איו חשוב טעם כלל כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשילמן היורה וחוז
עדיין יש , ולכן אף אם חשיב את היצוק וההבל כאילו עלה הטעם מהשלחות לכלי העליון על ידי בישול ממש

פלט מהחמץ לשלחן, ל"להתיר מטעם הותן , ומההבל לכלי העליון, ומהשלחן להבל שעל גביו, שהטעם ה הוא
  .שאיו אוסר, טעם שלישי של היתר

' סי(כדלקמן , שהגו שלא להשתמש בה בפסח עד שיגעילוה, כמו ביורה שמגעילים בה, מכל מקום הגו להחמיר כאן
אף אם לא , הגו להחמיר ולחזור ולהגעיל היורה אחר הגעלת הכלים בתוכה כדי להשתמש בה בפסח): "ב"תב סכ

  ".'וכה קודם שעה הוהגעילם בת, היו הכלים בי יומן
*  
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  .)486הקלוח

  :487ו באכילהואם עבר והשתמש בפסח באותה קדירה הרי התבשיל מותר אפיל

  הכשר כלים שנאסרו בשריה 

 כגון , אפילו נכבש במשקה צונן,489ד שעות רצופים" כ488 כל הכלים שנשרה ונכבש בהן חמץס

___________________ 
והגים ,  אם הקומקום הוא של פסח,כשמגעילים השלחות על ידי עירוי מקומקום רותח, יוצא אם כן לפי זה

  ).כמבואר כאן(להגעיל את הקומקום אחר העירוי ממו על השלחות 
שאז , אבן מלובןדהייו דוקא במקום שצריך להגעיל מהקומקום על ידי עירוי עם , אלא שמדברי רביו כאן ראה

  .ואוסרים את הקומקום על ידי ההבל ועמוד היצוק, עשים המים שעל השלחן חום כלי ראשון
כי אז המים שעל השלחן , אין לחוש לזה, כ במקום שסגי בהגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון בלי אבן מלוהט"משא

 .וההבל העולה ממו איו אוסר את הקומקום, הם חום כלי שי
ם "שלפי טעם הרמב, ב"ש והרע"ם לבין טעם הר"שזהו ההפרש בין טעם הרמב,  לעיל מתוספות יום טובכמובא 486

  .ולא פסק הקילוח, לא אסר אלא במקום שהיצוק מחברם
אז הטעם שלא להשתמש ' אם כן לא יהי, עיל על ידי אבן סגי גם בפסק הקילוחמגאם  ש,)ל"ס(לעיל וכיון שתבאר 

 .מה הרותחיןבפסח בקדירה שעירו מ
  .)אך בדיעבד ודאי דאיו אסור(י שם "ח). ובדיעבד אין לחוש (א שם" רמ487

א "רמשגם בזה כתב ה, אשר כן הדין גם לעין עירוי מכלי שיש בו שומן כשר לר דולק שיש בו חלב או שומן איסור
  ."ובדיעבד אין לחוש): "ג"קה ס' ד סי"יו(

שרק לכתחלה יש להמע , רוי מים רותחים מקומקום לכוס שיש בו חלבשכן הוא גם לעין עי, ומזה ראה לכאורה
  .מזה

*  
אשר הר התחתון ; או בעירוי שומן מכלי כשר לר הדולק בשומן טריפה, וכל זה בהגעלת כלי התחתון על ידי עירוי
  .וכל האיסור הוא רק מחמת ההבל עם היצוק, מצד עצמו איו מעלה זיעה לכלי העליון

, שעולה אל הכיסוי, אסר הכיסוי מהבל וזיעת התבשיל הרותח,  קדירה שיש בה תבשיל רותחכ בכיסוי"משא
".  הרי בלע בו החמץ על ידי חום כלי ראשון,דכיון שהוא מזיע מחום התבשיל שבקדירה): "א"סמ(כדלעיל 

 ).328הערה (ותבאר לעיל שם 
לשרות בהם חמץ פחות , מיירי בכלים שעיקר תשמישן הוא בצון) ב"סע(הן לקמן ו) בסעיף שלפיו( הן כאן 488

  ).ב"סע(ולקמן ) ג"סמ(כדלעיל , שמעיקר הדין סגי בהם בהדחה ושטיפה, ד שעות"מכ
או שרו בהם שכר של חמץ מעת , )אופן הראשון כאן(שרו בהם פתיתי לחם מעת לעת ) או לפעמים(אלא שפעם אחת 

או עירו בהם , )ב"אופן הראשון לקמן סע(או תו בהם פתיתי לחם עם יין לחמם אצל האש , )ןאופן השי כא(לעת 
  ).אופן השי לקמן שם(שכר חם 

יש ... ויש חולקין על זה . שאו הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו): "לא- ו"סכ(לעיל דעות ' שבזה תבארו ב
וכל זה כשהקערה איה  . ..ש לסמוך על סברא הראשוה י...אבל בדיעבד ... להחמיר לכתחלה כסברא האחרוה 

 , אלא מדברי סופרים, ואין צריך להגעילה ולהפליטה כלל מן הקערה מן התורה...בת יומה מתשמיש כלי ראשון 
 , אבל אם היא בת יומה מתשמיש כלי ראשון,וחכמים הקילו לילך אחר רוב תשמיש הכלי לפי סברא הראשוה

  ". ואפילו בדיעבד אוסרת,לי ראשון ממש לדברי הכלצריך להגעילה בתוך כ
או שרוב , שאם הוא בן יומו מעת השריה מעת לעת, )ב"סע(ולקמן , )במוסגר הראשון והשי(ועל פי זה מסיק כאן 

תלוי בשתי , ואם איו בן יומו ורוב תשמישו פחות מעת לעת, אסור אפילו בדיעבד, תשמישו בשריית מעת לעת
הובדי, ל"הדעות העבד סומכים על דעה הראשו.  
ומבאר את ההכשר על ידי הגעלה או , מיירי בעיקר באופן שלא סגי בהדחה ושטיפה) בסעיף שלפיו(אלא שכאן 

 .מיירי בעיקר באופן שסגי בהדחה ושטיפה) ב"סע(ולקמן , מילוי ועירוי
 אפילו חזרו ,לעת זמן מועטוכמדומה שוהגים להתיר אם לקחת תוך מעת (ה ומעתה "לה ד' מעיל צדקה סי 489

  ). כל שלא שרו מעת לעת בפעת אחת,לאותן המים עצמן
אבל אם עירה ממו תוך , הייו בכבוש כל מעת לעת, בכבוש במים מעת לעת דאסרין(ק ב "מחת יעקב כלל כד ס

ל "ן זצר שמעו"ו חמי זקיי הגאון המפורסם מוהר"ראיתי ממ, ושפך עליה מיד מים אחרים, מעת לעת המים
  ).כל שלא שהה באותן המים מעת לעת בלי הפסק כלל, שהתיר בכהאי גווא, הלכה למעשה] שפירא[
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 שכל , הרי זה כאלו נתבשלו בתוכו,490ששרה פתיתי לחם במים צוננים ושהו מעת לעת בתוך הכלי
  .491הכבוש הוא כמבושל

___________________ 
  ).ד שעות רצופים איו קרא כבוש לדברי הכל"כשאיו שרוי במים כ(ט "תעג סוף סכ' וכן הוא לקמן סי

 ."וש, "ד שעות רצופין"כוישהו בתוכו ): "בסוף הסעיף(שתבאר לקמן , וכמו שהוא לעין הכשר מילוי ועירוי
ויש , באותן כדים שיש בהן כותח כל ימות השה[אימי באלין גרביא דכותחא ' הורי ר(ב " פסחים סוף פירושלמי 490

וכאן הובא רק . ויבואר לקמן בהמשך הסעיף ).ימים מעת לעת' ממלא מהן מים ג, ]קרבן העדה, בהן פירורי לחם
  . אסר וצריך הכשרשגם אם כבש עם פירורי לחם, לפרט הזה

אף על גב דאין משתמשין ... דהי כוסות של זכוכית ששתמשו בהן כל השה  (חמץ ומצה' הגהות מיימויות סוף הל
והוי ככבוש , משום דלפעמים שורין פתיתין של לחם ביין בתוכו, מכל מקום יש לאסור, בהן בחמין אלא בצון

 .)וכבוש כמבושל, פתיתי לחם מעת לעתששורין בהם  (ק יז"א ס"מ. )והרי הוא כמבושל
  ".כבוש בחומץ: "י"ופירש רש). כבוש הרי הוא כמבושל... אמר שמואל (א , פסחים עו 491

ושיעור כבישה הוי ): "מט' ח סי"חולין פ(ש "ביאר הרא, ואף שלא תבאר כאן שיעור הכבישה בחומץ שאוסרת
  ". בתוך הציר כשיעור זה אסר כל מה שבתוך הציראם כבש, כדי שירתיח ויתחיל לבשל, כאילו תו על האור

 דהייו בכדי שאם היה ותן הכלי עם ,כשיעור בישול ... שהה הציר בתוך הכלי): "ט"תמז סכ' סי(וכן פסק לעיל 
תקכז ' סי. ט"תעג סכ' סי. ו"תסז ס' סי( וכן תבאר לקמן ".הציר שבתוכו על גבי האור היה הציר מתחיל להרתיח

  ).ה" תרמח סכ'סי. ב"סי
*  

עד , אין אומרים שהכבוש הוא כמבושל, כ אם כבש בדבר שאיו חריף"משא, וכל זה בכבש בציר או חומץ החריפים
דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא ... חידוש הוא ... בשר בחלב ): "ב, מד(כמבואר בפסחים , שישרה בתוכו מעת לעת

  ".שרי בשיל ליה בשולי אסור
דאם שהה בתוכו , א"שמעתי בשם ריצב): "א"ה סי"ז פ"ע(ש "כמבואר ברא, בוש בצון מעת לעתומזה למדים דין כ

מדאמר בחולין בשר בחלב דחדוש הוא דאי תרו ליה ' וראי. יום שלם מעת לעת קרא כבוש ובולע ופולט כמבושל
 דצון בצון לא מיתסר ומה חדוש הוא כל איסורין שבתורה מי דיו כך, כולא יומא בחלב שרי אי בשיל ליה אסור

, אם שראו יום שלם אסרו מטעם כבוש, ג דצון לא בלע"דכל איסור שבתורה אע, אלא ודאי זהו חדושו, ולא בלע
  ".ובבשר בחלב חדוש הוא דאיו אסר אלא דרך בישול

בושל ואסר והרי הוא כמ, מקרי כבוש, איסור ששרה עם היתר מעת לעת בצון): "י קה"ד רס"יו(ע "וכן פסק בשו
אם שהה כדי שיתו על האור , ואם הוא כבוש בתוך ציר או בתוך חומץ. בהדחה סגי, אבל פחות מכאן. כולו

  ".הרי הוא כמבושל, וירתיח ויתחיל להתבשל
שכל הכבוש ): "ז"סכושם ". (שכבשו בתוכו מעת לעת... פרוסת פת שפל ליין צון ): "ד"סכתמז ' סי( וכן הוא לעיל
שוהה בתוכם ): "ב"ולקמן סע". (עד סוף מעת לעת משעה שכבש): "ח"ושם סכ". (הרי הוא כמבושלמעת לעת 

' וסי". (שכל השרה מעת לעת קרא כבוש והרי הוא כמבושל): "ב"תסא סי' וסי". (מעת לעת ועשה כבוש כמבושל
ת לעת אפילו במים אם שרה מע): "ט"תעג סכ' וסי". (וכל הכבוש מעת לעת הרי הוא כמבושל): "מ"תסז ס
  ".צוים

*  
  .וכבוש בצון אסר במעת לעת, שכבוש בציר או חומץ אסר בשיעור בישול, ל להלכה"כן קיי

פירש ) א, פסחים עו(ל "שהרי בגמרא ה, אמם יש חולקים וסוברים שכבוש איו אוסר אלא על ידי ציר או חומץ
דלא אמרו אלא בדברים ): "תקיד' א סי"ח(א "ת הרשב"וכן הוא בשו". הרי הוא כמבושל) בחומץ(כבוש : "י"רש

ובמחת ". וכדאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל, החריפין כמלח וחומץ וכיוצא באלו
ם "דעת הרמב... דלדעת רש״י לא אמרין כלל כבוש במים דאין כבוש אלא בחומץ וציר ): "ק ד"כלל ג ס(יעקב 

ולכן לא הביא כלל דין זה דכבוש בהלכותיו רק בדברים ... תר אלא דוקא דבר חריף דבכל האיסורים כבוש מו
  ".החריפים
, ומכל מקום לפעמים מצרפים דעה זו להקל. אלא שגם כבוש מעת לעת במים אוסר בותן טעם, ל כדעה זו"ולא קיי

  ". וציר ולא במיםיש אומרים שלא אמרו כבוש כמבושל אלא כבוש בחומץ): "ט"תעג סכ' סי(כמבואר לקמן 
שבזה מועילים המילוי ועירוי המבוארים ; וכאן בסעיף שלפיו לא מיירי אלא בכבוש בצון. אלו הם שי סוגי כבוש

כל אלו , כ בכבוש על ידי ציר או חומץ"משא. וכן מועילים בזה המילוי ועירוי וההגעלה אפילו בכלי חרס, בסעיף זה
  .כדלקמן סעיף הבא, אים מועילים

*  
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 אם הוא בן יומו מבליעת האיסור כמו ,מעיקר הדין (492וצריך להגעילו בתוך כלי ראשון
  .)493 ויש אומרים אפילו אינו בן יומו,תבאר]נ[ש

 שצריך ,494 כגון שכר של חטים ושעורים וכיוצא בו,ואין צריך לומר אם עמד בתוכו משקה של חמץ
 או אפילו אינו בן יומו אלא ,והוא בן יומו(ד שעות רצופים " אם עמד בתוכו כ,להגעילו בכלי ראשון

 ויש אומרים ,תשמיש כלי זה כל השנה הוא להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת או יותרשרוב 
  .)495שאפילו רוב תשמישו אינו כן ואינו בן יומו הדין כן כמו שנתבאר

  .496ואפילו הוא כלי מזופף מתוכו מועלת לו הגעלה

 ידי מילוי  יכשירנו על,497 הרותחין ורוצה להכשירו בלא הגעלהל ידיואם חושש שלא יתרפה הזפת ע
ד שעות " וישהו בתוכו כ, דהיינו שימלאנו מים אפילו צוננין על כל גדותיו,498ועירוי שלש פעמים

ד שעות רצופין " וישהו בתוכו כ, וימלאנו מים אחרים, יערה ממנו את המיםר כך ואח,רצופין או יותר
ד שעות רצופין או " כ וישהו בתוכו, ויחזור וימלאנו מים אחרי, יערה אותם ממנור כך ואח,או יותר

___________________ 
כ "משא, ומועלת בו הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון, שאיו אוסר אלא כדי קליפה, עוד הפרש יש בין כבוש בצון
והערה (ד "כדלקמן סס, מועלת בו הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון ולא, אסר כל עביו, כבוש על ידי ציר או חומץ

558.(  
דלא אסר אלא (ז "תמז סכ' כדלעיל סי, לא אסר מה שמחוץ לכבישה) וש בצון ובין כבוש בצירבין כב(ובכל אופן 

, תסז' סי(וכן הוא לקמן . ) אבל המקצת שיוצא חוץ מהמים והציר לא אסר,מה שמוח ממו בתוך המים והציר
א אות ג"קה ס' ר הזקן לסי"וראה פסקי אדמו). ז"ס. 

בכלים שמכיסים ... עירוי של כלי ראשון איו ככלי ראשון  (א, ה שער ו סוא בתורת הבית הקצר בית " רשב492
  ).יתרים בהגעלה בכלי ראשון, מכיסן לקיום(ו " סטקלה' ד סי"ע יו"טור ושו). לקיום
ואשר בדיעבד במקום הפסד מרובה סומכים . דסגי להם אף בעירוי מכלי ראשון, תובא דעה וספת, )ד"סס(ולקמן 

 .על דעה זו
 ).488הערה (תבאר לעיל  493
  .)בהגעלה... שתו בהם שכר שעורים ... חביות  (א"ע סכ" טור ושו494

 ).ב"סס(שיתבאר דיו לקמן , "ש תמיד"כלים שהיה בהן יי"כ "משא
 ).488הערה (תבאר לעיל  495
ומשמע מדבריו כי (קלה ' ד סי"יו טור .ק כב"ז ס" ט.א" סכלבושו ,)יו מזופףלא שא אם מזופף או א (טור 496

 .)יתרים בהגעלה... אפילו מזופתים  (ו" סטד שם"ע יו"שוו, )הגעלה טובה מהי בלא קליפת הזפת
גי וס (מרדכי רמז תקסו. חמץ ומצה' הגהות מיימויות סוף הלהובא ב. )אם אין מזופפין מגעילן (רח'  רוקח סי497

שכשהוא מזופף אי אפשר להגעילו משום דאז  (ק ט" לפירוש בגדי ישע שם ס,)וכל שכן בכלי מזופף, ליה בעירוי
אפילו , דאף על גב דהגעלה עדיף מעירוי (ש רבו לא שא"ה ומ"ח ד"ב). יתפסד הזפת לכך הקילו להכשירו בעירוי

 .)וצריך עירוי,  ירתיח מי ההגעלה שפירהכי במזופף דמתקלקל על ידי רותחין חיישין דילמא חייס ולא
עדי טייעא אס ההו זיקי מרב יצחק בר (א , ז לג"בע, מקורה של הלכה זו היא לעין חביות שהחזיקו בהן יין סך 498

אתא שאיל בי , ]והחזירם לו, והחזיק בהם יין, לקח ממו ודות שלו[יוסף רמא בהו חמרא ואהדריהו יהליה 
אמר ליה רבי ירמיה כך הורה רבי אמי הלכה למעשה ממלאן מים , ]עלה צריך לעשות להםאיזה סוג הג[מדרשא 

סבור מיה . )י"רש, ימים מערן מעת לעת וותן אחרים' בכל ג(ואמר רבא צריך לערן מעת לעת . שלשה ימים ומערן
 אבל ,ל כךבלעי מיין סך כ ולא , שבלע בהן יין כשר תחלה,כגון הי זיקי דרב יצחק(הי מילי דידן אבל דידהו לא 

  ). ר שמעון בן לקיש אחד שלו ואחד שלהם"כי אתא רבין א. ) לא סגי בהכי, שבלע בהן יין סך מתחלתן,דידהו
אימי ' הורי ר(ב "פסחים סוף פ ירושלמיתבאר ב, ששרו בהם פתיתי לחם במי צוים מעת לעת, ובקשר לידון דידן

ממלא מהן , ]קרבן העדה, ויש בהן פירורי לחם, שיש בהן כותח כל ימות השהבאותן כדים [באלין גרביא דכותחא 
  .)ימים מעת לעת' מים ג

 .)או בעירוי שלשה ימים (א"ע סכ"טור ושווכן פסק כאן ב
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 כמו שנתבאר ,500 אלא אפילו מפוזרין,מעת לעת הללו אינם צריכים להיות רצופין'  וג.499יותר
  : עיין שם כל טעמי דין זה.501ה"קל' ביורה דעה סי

 שכלי חרס אינו יוצא 504 ולא אמרו.503 או הגעלה,502 ואפילו הוא כלי חרס מועיל לו מילוי ועירויסא
 דהיינו על ידי , או על ידי חריפות,505נבלע בו האיסור על ידי חמין אלא כש,מידי דופיו לעולם

  .508 שחריפות המלח או השאור וחרוסת דומה לרותח,507 או שהוא בית שאור ובית חרוסת,506מליחה

__________________ 
ואין כאן , אותו היום לא עלה לו, אם מיהר לערות באחד משלשה ימים בשתי שעות(ש כלל יט דין ו "ת הרא" שו499

). מה גבול תתן, ואם באו לפחות מהם, ימים' דחכמים קבעו זמן להכשר זה ג,  הוי עירויאלא שי ימים ולא
דסבירא  (ק לא"ך שם ס"שוב. )לא עלו לו, ד שעות"ואם שפך המים קודם שעמדו בו כ (ב"קלה סי' ד סי"ע יו"שטו

 .)ד גורם פליטת האיסור"דשמא שעה כ, ליה דאותו יום לא עלה לו כלל
, בין בימים רצופין בין מפוזרים, פעמים בשלשה ימים' מלא אותם ג(ב ,  בית ה שער ו סד תורת הבית הקצר500

 ).אין בכך כלום, ימים אלו רצופים' ואף על פי שלא היו ג(ב "קלה סי' ד סי"ע יו"טור ושו). מותר
ד " ולסוף כ,ד שעות מעת לעת"וייחם בו כ, צריך למלאותו מים על כל גדותיו, כל מקום שצריך עירוי (ב" סי501

ימים אלו ' ואף על פי שלא היו ג, וכן יעשה פעם שלישית, ד שעות"ויתן בו מים שיים וייחם בו כ... שעות ישפכם 
ואם שפך המים . לא עלו לו אלא ליום אחד, ואם עמדו בו המים כמה ימים ולא שפכם. רצופים אין בכך כלום

 ).לא עלו לו אותם המים, ד שעות"קודם שעמדו בו כ
כמובא בסעיף , מעת לעת' זה שמועיל מילוי ועירוי ג[סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב אשי למימר (א , ז לג"ע 502

 לא סגי להו , ובלעי טובא,של חרס הן( אבל קקים לא )י"רש, הי זיקין של עור הן(הי מילי ודות , ]הקודם
  .)אמר ליה רב אשי לא שא ודות ולא שא קקים. )י"רש, בהכי
, זהו אם קיבל טעם על ידי בישול, מה שאו אומרין שאיו יוצא מידי דופיו לעולם (184' קסט סוף ע' ה סי"ראבי

כדחזין גבי יין סך , אבל כשקיבל טעם על ידי צון יוצא מידי דופיו, ]כא, צו ו[כדכתיב אשר תבושל בו ישבר 
ולא , כדאיתא בפרק אין מעמידין, מי מהי לקקים של חרסועירוי  (80' תסד ע' וסי, )שיוצא מדופיו על ידי עירוי

דכל כלי חרס שתחלת תשמישן ביין סך  (א, ב ט"ן במלחמות פ"רמב. ])ן[משום דבצון הוי תשמיש, בעין ליבון
 א"ע סכ"טור ושו). י והגאוים"וכן דעת רש. שהוא הגדול ששה ביין סך, והוא הכשר עירוי, צריכין הכשר גדול

כלי  (ד"קלה ס' ד סי"וביו, )ות של חרס שתו בהם שכר שעורים מותרים בהגעלה או בעירוי שלשה ימיםחבי(
, הא דכלי חרס מהי ליה עירוי (ו"א שם ס"ורמ, )צריכים מילוי ועירוי... אם שתמש בהם העובד כוכבים , חרס

 .)רויעי, ובשל חרס (א"קלח ס' וסי, )הייו בדלא שתמשו בו יין סך רק בצון
] א, עה[כדאמרין בסוף מסכת עבודה זרה , וכל היכא דמועיל עירוי הוא הדין רתיחה(שם קסט ' ה סי" ראבי503

, מיהו הואיל דעירוי מועיל לעץ כמו לחרס, ואף על גב דההיא בשל עץ מיירי. הרוצה לטהרן מיד מגעילן ברותחין
, תורת הבית הקצר בית ה שער ו סו ).קילין בהגעלתןוהכי מי מ(שם תסד '  וסי,)הוא הדין לעין הגעלה הם שוים

שהתורה העידה על כלי חרס שאיו , יש מי שהורה שאין הגעלה עולה להם, קקים של חרס שמכיסים לקיום (א
ואי . שכל שבלע מן הצון קל לפלוט, וראין דבריו. ויש מגדולי המורים שהורו שהגעלה עולה להם. יוצא מידי דפו
ורביו יואל  (מרדכי רמז תקסו). שלא תהא הגעלה מכשרה, קום שהמילוי והעירוי בצון מכשיריןאפשר לכל מ

כל ... דמותר בהגעלה להשתמש בפסח , התיר קדרות של חרס שותין בהן שכר כל השה ואפילו מכיסו לקיום
ר שעורים מותרים חביות של חרס שתו בהם שכ(א "סכ ע"טור ושו. )היכא דמועיל עירוי הוא הדין רתיחה

  .)יתרים בהגעלה בכלי ראשון... וכלי חרס  (ו"קלה סט' ד סי"וביו, )בהגעלה
או על ידי , ויש אומרים שאפילו הגעלה איה מועלת לכלי זכוכית ששתמש בהן חמץ בחמין (ג"ראה לקמן סעו

לדעת האוסרים , בזכוכיתש  שחושוהייו, )דכיון שתחלת ברייתן הוא מן החול הרי הן ככלי חרס, כבישה מעת לעת
 ).649הערה (ושם יתבאר .  כבישה מעת לעתל ידיגם כשאסר ע, בחרס

 .ו"וכדלעיל ס. ב, פסחים ל 504
מה שאו אומרין שאיו יוצא מידי (ה שם "ראבי. )וזה תשמישו על ידי צון, זה תשמישו על ידי חמין(גמרא שם  505

זהו , ומה שבכלי חרס איו יוצא מידי דופו לעולם ( מרדכי שם).הו אם קיבל טעם על ידי בישולז, דופיו לעולם
דהא דאמרין כלי חרס איו יוצא  (ק כב"ז ס"טור וט. )כדכתיב וכלי חרס אשר תבושל בו, כשתבשל בו איסור

 .)אבל בצון סגי להו בהגעלה, הייו דוקא כשבלע על ידי האור, מידי דפיו לעולם
 כרותח הוא הרי מליח ... רותח בה לאכול אסור בשר בה שמלח קערה שמואל אמר יהודה רב אמר(ב ,  חולין קיא506

 הוי ראשון טעם וותן הדם בה שבלע(י "ופירש, )ותבריה בשרא ביה דמלח אמי 'ר בי דהוה פיכא ההיא... 
  .)בהגעלה תקה לה שאין, חרס של קערה ... גמור כאיסור
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 אין מועיל להם אלא ,וכן שאר כל הכלים שנבלע בהן איסור על ידי חמין או על ידי חריפות
  .509הגעלה וליבון

 הוא נפלט גם כן בצונן על ידי מילוי ,ור בצונן על ידי כבישה מעת לעתאבל כשנבלע בהן האיס
 ,511 אף אם שהה החמץ בתוכו בצונן ימים ושנים,510 ואפילו הוא כלי חרס מועלת לו הגעלה.ועירוי

  .כגון חבית של שכר

 ילבן אבנים ויכניסם לתוך .513 שאינו יכול להכניסה בתוך כלי ראשון,512וכיצד יגעיל את החבית
 ויגלגל החבית כדי ,515 ועל דרך שנתבאר למעלה,514 וישפוך לתוכה על האבנים מים רותחין,החבית

___________________ 
ואם פל על כלי , וצריך הגעלה, ואם פל הציר על הכלי אסור(יג ' תבאר בשערי דורא סי, ל ידי צירוכן כשבלע ע

  ).כדחזין גבי ההיא פיכא דתברא רב אמי, חרס צריך שבירא
ואם הוא כלי חרס צריך , שפל על הכלי צריך הגעלה, וציר של בשר שאוסר(ה "צא סוף ס' ד סי"א יו" ברמפסק וכן

  ).שבירה
 כיון שהוא יוצא מהמליח על ידי כח המלח שעליו הרי כל ,שהציר הוא דבר חריף): "ט"תמז סכ' סי(אה גם לעיל ור

 וכיון ששהה הציר בכלי כשיעור בישול הרי ,א"ט וצ"ס' ש ביורה דעה סי" ודיו כרותח גמור כמ,כח המלח בציר
  ". ובלע חריפות הציר בתוך הכלי,הוא כאלו תבשל בתוכו

 .שאין הגעלה מועלת בכלי חרס, הציר בלע בכלי על ידי חריפות המליחההרי שגם 
שכתב עריבה של חרס , דלא מהי להו הגעלה לכלי חרס אפילו שתמש בו בצון, ומדברי רב האי יראה( טור 507

, או היחוה תחת הציור לקבל בה היין, ובשעת הגתות הדיחו אותה יפה ודרכו בה עבים, שלשין בה כל השה
 ש ומדברי רבו"ה ומ"ח ד"לפירוש הב, )שכלי חרס אין לו תקה אלא בליבון, ותו היין אסור לשתותו בפסחא
דכבית שאור , דסבירא ליה דרביו האי לא אמר אלא בעריבה שלשין בה כל השה, ראה ליישב דברי רביו יואל(

אבל בכלי , ין להן תקה אלא בליבוןובהי כלי חרס קאמר רב האי דא, וכהי אגי דמחוזא, שחימוצו קשה דמי
  .)חרס של שכר מודה רב האי דמהי הגעלה

אלא אם כן הוא של חרס שאין הגעלה מועלת לו ... לאחר הגעלה מותר להשתמש בו ... בית שאור (ד - ג"וכדלעיל סמ
 ).סאם איו כלי חר, שאין משתמשין בו בחמין ולא לשין בתוכו אלא לאחר הגעלה... ובית חרוסת ... 

כיון , כלי שעושין בו שאור לחמץ העיסה(ערוך ערך בית שאור . )אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח (א,  עופסחים 508
כלי שעושין בו כל השה חומץ וציר , ובית חרוסת. ואין משתמש בו אלא בהגעלה, דחריף הוא כרותח הוא ובלע

 ).ה אלא בהגעלהואין משתמש בו מצ, ומחמת חריפות בלע הכלי, כדי ללפת בו פת
הוה מי כמו שתבשל בה ... או על ידי מליחה , וכלי שאסרה על ידי כבישה בציר בכדי שירתיח(ט "חמד משה סי 509

למאן דסבירא ליה , ובית שאור ובית חרוסת. אם רוצה להשתמש בה בחמין בפסח, וצריכה הכשר בכלי ראשון
דיו כדין ... ובית חרוסת  (ד"הדעות דלעיל סמ' כבייו וה). דמהי ליה הגעלה צריכה הגעלה בכלי ראשון דוקא

ללבו ליבון ... המהג ... ויש אומרים שאין הגעלה מועלת כלום לבית שאור ובית חרוסת ... הגעלה ... בית שאור 
  ).קל

ל ובדיעבד אפשר דמועי. שלכתחלה אין להכשירו אפילו בהגעלה) ג- ב"סס(יתבאר לקמן , ש"ואם אסר על כבישת יי
 ).656כדלקמן הערה (אף במילוי ועירוי 

ועכשיו בדורות האחרוים הגו כל ישראל שלא להשתמש כלל בפסח ): "ג"סמ(כדלעיל ,  כל זה הוא מעיקר הדין510
אבל המהג הוא שלא להשתמש בפסח כלל בכלי חרס ): "ב"סע( וכן הוא לקמן ". כי אם בחדשים,בכלי חרס

 ".שיםי
 ).ימים רבים(ק כב "ז ס"ט ).אף במכיסם לקיום(ה ומרדכי שם "א ראבי" רשב511
וכאן יתבאר אופן הכשר הכלי על . כבר תבאר לעיל בסוף הסעיף הקודם,  אופן הכשר הכלי על ידי מילוי ועירוי512

 .ידי הגעלה
לעשות לה שפה ולמלאותה מים , )א"תב ס' סי(וגם אין להכשירה באופן שתבאר לקמן .  מפי גדלה של החבית513

 .ולכן אין דרך להגעילה אלא באופן שיתבאר בסמוך. שאי אפשר להעמיד החבית על האש, ולהרתיחה על האש
ילבין אבים וישליך בחבית וישליך עליהן , וכן יעשה לחבית שתסס בו שכר שעורים(א "בשם ריב, רז'  רוקח סי514

 איסור והיתר כלל ח דין עא. חמץ ומצה' הגהות מיימויות סוף הלא בהוב. )מים רותחים הוי ככלי ראשון וכשר
ואחר כך יגלגל החבית עם המים רותחין בכל ... ללבן אבים קטים ויזרקם תוך חבית וישפוך הרותחין עליהן (
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  .516וקודם ההגעלה ידיחנה במים יפה יפה .שיגיעו המים על כולה

ועכשיו נהגו . 518 יפתח אחד משוליה כדי לנקר ולהסיר כל הזוהמא שבין נסר לנסר517ואם היא של עץ
 לפי שאי אפשר ,פילו על ידי מילוי ועירוי והגעלה א,להחמיר שלא להשתמש בפסח בחבית של שכר

  .519 והוא חמץ גמור,לנקר היטיב בין הנסרים שלא ישאר שם משהו זוהמא בעין

 , אפילו היתה בת יומה מבישול השכר, שנתבשל ביורה שבישלו בה שכר520אבל חבית של מי דבש
ן לשתות המי דבש עצמו  שהרי יש מתירי.521מכשירין החבית לפסח על ידי הגעלה או מילוי ועירוי

 ,523ולפי מה שנתבאר שם(ש " ע522ז"תמ'  לפי שהוא נותן טעם בן נותן טעם כמו שנתבאר בסי,בפסח
___________________ 

ן ויערה עליהם רותחים מכלי ראשו, ילבן אבים וישימם בהם, והגעלת החביות יעשה בדרך זה (א"א סכ"רמ. )צד
  .)ויגלגל החבית שיגיע הגעלה לכל מקום

ואשר בדיעבד , " כיון שבליעתה היתה בצון,די לה בעירוי מכלי ראשון"שיש אומרים ש): סעיף סד(וראה לקמן 
 .סומכים על דעה זו

 ).206הערה ו (ה" סעיף כז וסמ515
 ,) כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעין,ם ההגעלהלהדיחם ולשפשפם יפה קוד(ז "תב ס'  כדלקמן סי516

 ."וש
 .'שבשיהם אם היא של עץ צריך לקר כו,  זה קאי הן על הכשר על ידי הגעלה והן על הכשר על ידי מילוי ועירוי517
ם ולערות מי, צריך להסיר שולי החבית, אם תסס השכר בכלי, חבית שמכיסין בה שכר לקיום(רסב '  סירוקח 518

להוציא את שוליו , צריך לפותחו מצד אחד (כה' הגעלה ע' ל הל"מהרי). בתוכה מיורה רותחת שהמים רותחים
ולא דמי ליין סך שהוא צלול ועל ידי עירוי או הגעלה מבטלין . ואחר כך להגעילו, ולקרו ולשפשפו יפה יפה

, השתמש בחביות של שכר על ידי הגעלהי ברין כתב דאין והגים ל"ובתשובת מהר(ק יד "דרכי משה ס). הפליטה
ראה לי , בחביות של שכר שלו שאו רואין שהשמרים מדובקין בהם מאד(א "לבוש סכ .)רק פותחים השוליים

 מבפים השולים והסריםעד שיגרר ויקר היטב בסכין או בכלי בזויות בין , שאין מועיל להם לא עירוי ולא הגעלה
, ואחר כך יגעילו או יערו היטב כדיו, ן השולים ויגרר ויקר בשוליו השי בזויותיודהייו שיפתח אחד מ, מכל צד

 ).ולהסיר כל הזוהמא בין סר לסר(ק כד "ז ס"ט). ואחר כך יסתמו
ואי אפשר , דמצוי בהן גומות גם בין הסרים, מיהו עכשיו הגו להחמיר שלא להשתמש בהן כלל(ז "סוף סט ח"ב 519

, ואיו בטל קודם הפסח בששים דשאר בעין, והוא חמץ גמור ומתערב בפסח,  משהו זוהמאלקר שלא ישאר שם
שלא להכשיר שום כלי עץ כמו קערות ) יז' ש סי"מהגי מהר(ש מאוסטרייך "וכמו שכתב הר, וכל שכן בפסח

ש "תי מהרל ורבו"וכך הורה מהרש, כל שכן דאין להכשיר חביות הללו, והדומה להן דמצוי בהן גומות בקערות
 .ק לט" סא"מהובא ב. )ל"ר הירש שור זצ"מלובלין ומהר

עתה בא לבאר דין חבית שעמד בתוכה מי דבש ). שהוא חמץ, בירה( עד עתה מיירי בחבית שעמד בתוכה שכר 520
סגי בהכשר הגעלה או מילוי , שכיון שאין צריך להכשירה אלא לחומרה, )רק שתבשלו בכלי חמץ, שאים חמץ(

 .שאי אפשר לקר היטב בין הסריםועירוי אף 
דאף על פי שתבשל ביורה . יש להתיר בהגעלה או בעירוי, מיהו בחביות שלא שתמשו בהן אלא מי דבש (שםח "ב 521

והוי ותן טעם בר ותן טעם להיתרא קודם , אין שם ממשו של חמץ אלא טעמו, שבישלו בו שכר תוך מעת לעת
 .א שם" הובא במ.)פסח

 שהרי אין בו אלא ותן טעם בן , מותר לאכלו בפסח,שהתיכו בתוך קדירה של חמץ בת יומה] שומן[ ( סעיף מה522
 אלא מן החמץ פלט לקדירה , כלומר שלא פלט לתוך השומן שום טעם מן החמץ עצמו,ותן טעם של היתר

 הגיע הפסח ולא אסר  כיון שעדיין לא,בן ותן טעם ועדיין הכל היתר] ותן טעם[ והרי יש כאן ,ומקדירה לשומן
 , דכל טעם שאיו פלט ממשות המאכל עצמו הוא קלוש מאוד, ולפיכך מותר לאכלו בתוך הפסח,החמץ כלל

 אין בו כח לאסור אחר כך כשיגיע זמן ,וכשהוא בלע בתוך מאכל אחר בשעה שטעם זה מותר עדיין באכילה
 .)איסורו

וגם כאן יאסרו את שתיית מי הדבש עצמו , צמו בפסח הייו אף שהובאה שם דעה האוסרת לאכול השומן ע523
, ותי טעם להיתר' כי המי דבש הם ב, החבית מותרת בפסח בלי שום הכשר' מכל מקום לדברי הכל תהי. בפסח

  .ותי טעם להיתר' והחבית היא ג
 אלא כשההיתר ,ויש חולקין על זה ואומרים שלא התירו ותן טעם בן ותן טעם של היתר): "שם(וכמבואר לעיל 

 , שבשר לבדו הוא היתר גמור ושמו בשר, כגון בשר בחלב,והאיסור הן שמות מחולקין שאין שמותיהן שוין זה לזה
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 שהרי מה שבלוע בה הוא נותן טעם בן , רק שינקרה היטיב,היתה החבית מותרת בלא שום הכשר
ש שמא פעם  אלא שלפי שיש לחו.525ב" והוא מותר לדברי הכל כמו שיתבאר בסימן תנ,524נותן טעם

 או , או שמא נתחמץ מי דבש זה בשמרים של מי דבש שנתחמץ בשמרי שכר,אחת היה שכר בחבית זו
  ): לכך צריך להכשירה,527ז" ותמ526ב"תמ'  עיין סי,ש"שנתבשל ביורה של יי

 כגון חביות ונודות שדרך להכניס ,ש תמיד" שלא להשתמש בפסח בכלים שהיה בהן יי528 ונהגוסב
 וגרועים ,531ש נפלט מהן אפילו על ידי הגעלה בכלי ראשון" ואין טעם וריח יי,530 לקיום529ש"בהן יי

  .532הם מבית שאור וחרוסת

 מועלת להם הגעלה ,ומכל מקום אם בישל אותם היטב במים עם אפר עד שנסתלק מהם הריח לגמרי

___________________ 
 אף על פי שקודם הפסח , אבל ותן טעם בן ותן טעם של חמץ...וותן טעם בן ותן טעם שלו מותר לאכלו בחלב 

 וכיון שאין כאן שם חדש אלא איסור ... לא חל עליו שם חדש  מכל מקום כשמגיע זמן איסורו,הוא עדיין של היתר
...  ולפיכך אסור לאכול משומן זה , יכול הוא לחול אפילו על טעם קלוש כזה כיון שמאליו הוא אסר,הבא מאליו

 ". מותר להשתמש באותו כלי בפסח בלא הכשר,אבל אם קודם הפסח עירה שומן זה כשהוא רותח לתוך כלי אחר
 ).ותי טעם' הייו ג( ותן טעם בן ותן טעם בן ותן טעם :ל" אוצ524
שפלט מן הלים או מן היורה וחוזר ובלע  ... ותי טעם' ותי טעם מודים בג' שאף האוסרים בב ( סעיף יג525

 .)בכלים
 ).וחשב כאילו החמץ הוא בעין במי דבש השיים האלו, דהוי דבר המעמיד( סעיף י 526
ש "שמי דבש שתבשלו ביורה שבישלו בה יי(ו "וסמ) ותן טעם בן ותן טעםאיו יתר מטעם שדבר חריף (ה " סמ527

  ).אסרו אפילו איה בת יומה
 .ש"ותי טעם גם בדבר חריף ויי' שיש מתירין ג, ר הזקן"אדמוע "ראה הערות לשוו

ורק בחבית (עלת בהם הגעלה ומו, )שאים דבר חריף, בירה( עד עתה מיירי בכלים ששרו בהם פתיתי לחם או שכר 528
  ").לפי שאי אפשר לקר ביטיב בין הסרים... הגו להחמיר "של עץ 

ומטעם זה הגו שאין מועלת להם , שיש להם דין בית שאור וחרוסת, ש"עתה בא לבאר דין כלים שעמד בהם יי
 .הגעלה

ואין לו תקה אלא בשבירת , ערו מידוהלכך יב... הוא חמץ גמור ... על דבר היין שרף (י ח " משאת בימין סוס529
 ).ק מד"ס(הובא גם באליה רבה  .והייו שהגעלת החביות אין מועילות). וילך היין שרף באיבוד, החביות

 ).654הערה (כדלקמן , אלא כששרה בו מעת לעת, ש הכבוש בו" כי אין הכלי אסר מהיי530
שעושים משעורים ומחזיקים אותו בהם , והודות שמחזיקין בהן תמיד יין שרף שלוהחביות  (א" סכלבוש 531

ואין מפיגין טעמן וריחן , דגרועי מגרעי מבית חרוסת ומבית שאור, וגם הריח יעיד, חוש טעמיו מרגיש, לקיום
ומכל מקום (ק כז "ז סוף ס" ט.)ראה לי, דאין מועיל להם לא עירוי ולא הגעלה, אפילו במים רותחין כמה פעמים

יין ... ובלבוש כתב דחבית של  (ק לט"א סוף ס" מ).כמו שכתב בלבוש, והגים שלא להגעיל כלי שהיה בו יין שרף
 .)שרף לא מהי הגעלה

ח "או(ת צמח צדק "ותבאר בשו, מודים כאן שאיה מועלת, )ד"לעיל סמ(שאפילו המכשירים הגעלה בבית שאור  532
 הצריך בחביות כל מקום מ, דגם לבית שאור מהי הגעלהבירא ליה כמאן דאמרג דס"ז אע"ולכן הט): "א' סי
ז"ק כ"ש בס" כמ,'ל לבשל אותה תחלה במים עם אפר כו"ה."   

): שם(ת צמח צדק "שבזה כתב בשו, )ש בצון"ולא רק ששורים בהם יי(ש "ובפרט בכלים שמבשלים בהם את היי
 וגם ,ל"ש הוי כבית שאור וגרע מייה טובא כ" כדון זה שהיי,תחין רול ידיאם יצוייר בית שאור שתשמישו ע"

 או ,י וסייעתו דלא מהי הגעלה" לדעת רשם כןש ג"י והרא"מודה ר'  אפשר הי, רותחיןל ידיהוא בלע בהכלים ע
ירא ב ולא ס,י"א דהמהג כרש" להמ'דבלאו הכי מי סבירא לי. י להלכה"ג ודאי יש לו לתפוס דעת רש"פ בכה"עכ
  ."ז יודה" דגם הטידון זה יש לומרוב. ז"ש הט" כמ'לי

 , דאיכא תרתיון זהאבל בד.  וסגי בהגעלהלי ראשוןודי לחריפות דצון למהוי כרותח דכ): "ב' סי(וכן כתב שם 
י דלא סגי ליה "ודאי דמודה רש לומר  י,ל ידי רותחין וגם הוא ע,' וגרע מיי,ש הוי כבית שאור"דחריפות היי

 דצון שלו , דבר חריף מאדל ידי וכאן הבליעה ע,דהא כלל גדול אמרו כבולעו כך פולטו.  רותחיןל ידיגעלה עבה
  ". פליטה דרותחין לבדל ידי אין יתר עאם כן, רותח מאד'  וגם הוא הי,לי ראשוןידון כרותחין דכ

 .)348הערה (וראה לעיל 
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  :533אחר כך

שהגעילה ש " אבל בדיעבד ששכח והכניס מי דבש של פסח לתוך חבית של יי,534 וכל זה לכתחלהסג
אם אין  (535 מותר לשתותו בפסח, אפילו הכניסו לתוכה בתוך הפסח ושהה בה כמה ימים,כדינו

  .)537ג" עיין סימן תמ,536ש"מרגישין בו ריח יי

  .538ומכל מקום מיד שנזכר יערה אותו מחבית זו לחבית אחרת של פסח

 קודם הפסח  אפילו הכניסו לתוכה,539ש שלא הוגעלה כדינה"אבל אם הכניסה לתוך חבית של יי
 אף אם לא היתה ,541 אסור לשתותו אפילו ביום טוב האחרון של גליות,540ושהה בתוכה מעת לעת

__________________ 
 אין אחר כך ,ראה שאם בישל אותו במים עם אפר או שאר עייים עד שסתלק הריח לגמריוי (ק כז"ז ס"ט 533

  .ק ז"י ס"חהובא ב. )איסור להגעילו
שיש אומרים ששאר  (ח"תב סכ' סיכדלקמן , להגעלהלכתחלה אמם הבישול במים עם אפר עצמו איו מועיל 

 ,דים כשאר משקים) ג"שקורין לו(ורבים עם אפר  ומים המע,משקים אין בהם כח להפליט כל הגיעול כמו המים
 וראה לקמן שם .)הגעלה עלתה להם , או בשאר משקין, ובדיעבד שעבר והגעיל בהם.שהאפר מבטל כח המים

  ).187הערה (
*  

ד "ג דוהגין כמ"ק ל"סא " המי דעתלפ): "ב' סי(ת צמח צדק "שותבאר ב, וגם על ידי הגעלה אחר הבישול באפר
 דלא מהי להו ,ש דגריעי מבית שאור" בחבית של ייאם כן כל שכן וקל וחומר, דלא מהי הגעלה לבית שאור

 ". אפילו אם בישל אותו במים או אפר תחלה,הגעלה
מועיל לחביות ) הגעלה או מילוי ועירוי(איזה הכשר הכלים , הוא לכתחלה) סב- סעיפים ס( שכל האמור לעיל 534

  .ש"שכר או יי, שאסרו על ידי כבישת פתיתי לחם

אם הוגעלו ) א: (כשהכיסו מי דבש או יין של פסח בחביות אלו, בא לבאר דייהם בדיעבד) ד- סעיפים סג(עתה 
או שהוגעלה , הייו שהוגעלו בלי פתיחת שוליה לקר הזוהמא שבין הסרים(אם לא הוגעלו כראוי ) ב(, כראוי

  .אם לא הוגעלו כלל) ג(, )בעירוי מכלי ראשון
  :וסיכום הדברים

מותר , אם היתה הגעלה כדיה, ובדיעבד שהכיסו בה מי דבש בפסח, )ב"סס(ש אין ההגעלה מועלת "חבית של יי) א(
  ).ג"סס(לשתותו 

, או שהוגעלה בעירוי מכלי ראשון, הייו בלי יקור הזוהמה שבין הסרים(ש שלא הוגעלה כדיה "חבית של יי) ב(
  .וכל שכן אם לא הוגעלה כלל). ג"סס(אף בדיעבד אסור , )ד"דלקמן ססכ

ואם שארו , מותר לשתותם בפסח, והכיסו בה מי דבש או יין קודם הפסח, חבית של שכר שלא הוגעלה כלל) ג(
  ). ג"סס(בחבית בפסח אסורים בשתיה 

, )או שהוגעלה בעירוי מכלי ראשון, ריםהייו בלי יקור הזוהמה שבין הס(חבית של שכר שלא הוגעלה כדיה ) ד(
 ).ד"סס(מותר בשתיה , אפילו הכיסו בה מי דבש או יין בפסח

כי , כי מה שכתב הלבוש שהגעלה איה מועלת, אם הגעילה כדיה, ש" הכרעת רביו להתיר בדיעבד בחבית של יי535
וגם . הטעם מא ליה אחר הגעלהאבל : "חלק עליו במלבושי יום טוב, )כדלעיל סעיף הקודם" (גם הריח מעיד"

 .פ בדיעבד"ואם כן יש להתיר עכ". הריח איו מבטל לשלא תהיה ההגעלה בכשרות
 . חוששים לריח ששאר במי דבשכל מקוםמ,  שאף שבדיעבד אין חוששים לריח ששאר בחבית536
 ).אסור להריח פת חמץ של כרי( סעיף ג 537
 .ש"של יי שהרי לכתחלה אין סומכים על הגעלת החביות 538
אסור , )ד"כלדקמן סס(או שהוגעלה בעירוי מכל ראשון ,  הייו שלא פתח את שוליה לקר ולהסיר את הזוהמא539

). ב"כדלעיל סס(ש "שאפילו הגעלה כדיה איה מועלת בחבית של יי) א: (חסרוות' שהרי יש בזה ב, אף בדיעבד
 ).א"סכדלעיל ס(שאפילו בחבית של שכר אין הגעלה כזו מועלת ) ב(
הערה (כדלעיל , ש שבחבית ובלע במי הדבש"פלט טעם היי,  שהרי על ידי שריית מי הדבש בחבית מעת לעת540

 .שעל ידי השריה מעת לעת עשה כבוש כמבושל לאסור כולו, )491
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 והוא נותן ,542לו לאחר כמה ימיםיש אינו נפגם אפ" שטעם היי,ש"החבית בת יומה מבליעת היי
  .543טעם לשבח במי דבש

 מן 546תחלה רק שהדיחה היטיב , שלא הוגעלה כלל545 לתוך חבית של שכר544אבל אם הכניסו
אפילו ( מותר לשתותו בפסח , אפילו שהה בתוכה כמה ימים,547השמרים הדבוקים בדפנותיה ושוליה

 , שהרי בשעה זו שהמי דבש בולע טעם השכר מן החבית,בת יומה מבליעת השכר) היתה החבית
  אזי ברגע ההוא יש יותר ממעת לעת לבליעת השכר בתוך,דהיינו בסוף מעת לעת אחר כניסתו לתוכה

  .548 וכבר נפגם בלוע זה,החבית

___________________ 
  ... דהוי דבר חריף וחזק,יין שרףד בכל השה ביורות שעושין בו "במקומות שמבשלין המע(ק ד "תמב ס' סיז " ט541
  ). האחרוןלו ביום טוב שומר פשו ירחק מזה אפיל כןע

כמו גזירת איסור מיי מלוחים , שאף שהתירו לאכול ביום טוב האחרון של גלויות את מה שאסרו מחומרא בעלמא
עד יום טוב  בפסח כבר הגו במדיות אלו להחמיר לכתחלה שלא לאכול): "ו"תמז סל' סי (לעילשמובא , בפסח

  ).ותבאר בהערות שם ("וק המלח מפירורי חמץ המצאים בו כל מיי מלוחים שלא זהרו לבדהאחרון של גליות
 .ולכן אסור לשתותו אפילו ביום האחרון של גלויות, כ כאן האיסור הוא מדיא"משא

, רואות שותן טעם לשבח הואדעייו , אף על פי שאיה בת יומה אסור הכל, ש"שחבית של יי (ק מ" סא"מ 542
ואין חילוק בין בכלים ): "ד שם"יו(א " והייו כמבואר ברמ.)ש"א לגבי יין עיי"ז סס"קל' ד סי"ש בי"וכמ

דלא שייך , דאפילו אין בי יומן אוסרים): "ק י"שם ס(ך "ובש". האסורים משום יין סך בין שהן בי יומן או לא
  ".כן כתבו הפוסקים. דאדרבה כל שמתיישים ותן טעם לשבח, בכלי הייןותן טעם לפגם אלא בתבשיל אבל לא 

שכל מה , ש"כי אם מחמת תכות היין ויי, ש"שאין זה מחמת חריפותו של היי, ראה מלשון זה' ולכאורה הי
  .שמתיישים משתבחים

 ,הבישולים' ימים בין ב אפילו יש כמה ,ש"מי דבש שתבשל ביורה שבישלו בה יי (ו"תמז סמ' לעיל סיאמם תפרש 
פגם ) הבלוע ביורה( ומחמת חריפותו אין טעמו ,ש הוא חריף מאד" שהיי, האחרוןיום טובאסור לשתותו אפילו ב
   ).אפילו לאחר כמה ימים

מעט על ידי חריפות  עשה חריף ,וכיון שטעם החמץ הבלוע בכלי(ט לעין ציר "כדלעיל שם סכ, וכן הוא לעין ציר
  .ותבאר בהערות שם ושם).  איו פגם לעולם אפילו לאחר כמה ימים...תוכו הציר שכס ב

*  
, הוא רק לעין ביטול פגימת הטעם של איו בן יומו, ש לחריפות הציר"מה שאו מדמים חריפות היי, ומכל מקום

כפי שיתבאר לקמן , 491שתבאר לעיל הערה (ש דומה לציר "כ לעין כבוש כמבושל בשיעור בישול אין היי"משא
 ).654הערה (
 , אפילו היא בת יומה,אם הכיס יין לחבית של שכר שלא הוגעלה(כדלקמן בסמוך , למעט הדברים הפוגמים 543

  ). שכל שכר הוא ותן טעם לפגם ביין, אפילו שהה בתוכה כמה ימים,שמותר לשתותו בפסח
 .את מי הדבש 544
 .וטעמו פגם אחרי מעת לעת,  שאיו חריף545
כל הבלע בכלי ... חבית של שכר להדיחן במים ולגבן ולתת בו יין ודבש לצורך הפסח (מרדכי פסחים רמז תקסז  546

ל "וכגון שאיו בן יומו דקיי... בדיעבד בכולהו שרי ואפילו לא הגעיל (כד ' ב סי"ז פ"י ע"הגהות אשר). ליה פוגמתו
ובדיעבד אם תו  (א" סכא" רמ).ומשקה הבלע בכלי ולן בו כלילה שלימה ופלט פוגם... ותן טעם לפגם מותר 

 .)מותר לשתות ממו בפסח, רק שהדיחן היטב תחלה, בהם יין או דבש בלא הגעלה
היטב בסכין או שיגרר ויקר ... שאו רואין שהשמרים מדובקין בהם מאד , בחביות של שכר שלו (א" סכלבוש 547

 .)בכלי בזויות בין השולים והסרים מבפים מכל צד
' ד סי"ש בי"ומשמע לי מזה סיוע למ (ק כב" סז"טוכפי שתבאר ב). שמתירין בסתם( שם א ולבוש"משמעות רמ 548
דאם לא כן גם בצון הוה לן , דהוי ותן טעם לפגם, דאין אומרים כבוש כמבושל מחמת בלוע של הכלי, א"ה ס"ק
  .)החמיר כאן מחמת כבוש כמבושלל

דותן טעם , דאחר מעת לעת אין הכלי האסור אוסר אפילו על ידי בישול): "ק א"קה ס' סי(ז שם "ש הט"והייו מ
דהייו אחר מעת , דבשעה שיש לו לאסור, ולמה יאסר הכלי כאן על ידי כבישת איסור את ההיתר אחר כך, לפג

ראה דאין לאסור בדיעבד מה ששרה או תבשל בכלי ששרה בו איסור מעת ולפי ה. לעת כבר הוא ותן טעם לפגם
  ".לעת
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 שמותר לשתותו , אפילו היא בת יומה,ואין צריך לומר אם הכניס יין לחבית של שכר שלא הוגעלה
  .549 שכל שכר הוא נותן טעם לפגם ביין, אפילו שהה בתוכה כמה ימים,בפסח

תן  שכל נו,550במה דברים אמורים כשעירה היין או המי דבש מחבית זו לחבית אחרת קודם הפסח
 , אבל אם לא עירה אותם עד כניסת הפסח.551טעם לפגם שנעשה קודם הפסח אינו חוזר וניער בפסח

 , לפי מנהגנו שאנו אוסרין נותן טעם לפגם בפסח,אסור לשתותו אפילו ביום טוב האחרון של גליות
  :552ז"כמו שנתבאר בסימן תמ

הדיחה היטב קודם  אבל אם הגעילה ו.553 במה דברים אמורים כשלא הוגעלה החבית כללסד
 אין זה מעכב , אף על פי שלא פתח אחד משוליה לנקר ולהסיר הזוהמא שבין הנסרים,ההגעלה

  .554בדיעבד לאסור בשביל כך את היין או מי דבש אשר בתוכה

 יש , בלא אבנים מלובנות555 אלא על ידי עירוי מכלי ראשון,ואפילו לא הגעילה בתוך כלי ראשון

___________________ 
ה "ק' ש בסי"דהא לא עשה כבוש עד אחר מעת לעת ואז הוי ותן טעם לפגם וכמ): "ק י"סט ס' סי(ך "וכן כתב הש

י דבמעת דה, וראה דאפילו שהה בו הבשר כשר מעת לעת מותר): "ק סח"ס(סט ' ך בסי"וכן כתב הש". ק ב"סס
מכל מקום בשעת פליטה הוא ותן טעם , ה"ס ק"וכמו שתבאר בר, דמפליט כלי, לעת הוי כבוש כמבושל ממש

אם שהה ): "שם(ש "והייו מ ".ק ב"ה סס"ס ק"ש ר"וכמ, כיון דאיו פולט רק אחר מעת לעת שאיו בן יומו, לפגם
  ".בו מעת לעת מי טעם פגום הוא

אפילו אם היה הכלי בן יומו בשעה שכבשוהו לתוכו מותר לאכלו בפסח שהרי לא ): "ח"תמז סכ' סי(וכן הוא לעיל 
פלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שכבש וברגע ההיא שבסוף המעת לעת כבר יש יותר ממעת 

 ).ובהערות שם ("לעת משעה שבלע החמץ לתוך הכלי וכבר פגם טעמו
כל הבלע בכלי ליה ... לצורך הפסח ... דיחן במים ולגבן ולתת בו יין חבית של שכר לה ( רמז תקסזמרדכי 549

  .)ק מ"ס(א "מהובא ב. ) ועוד דשכר ביין ותן טעם לפגם הוא,פוגמתו
, שבסוף מעת לעת כבר פגם טעם בלוע זה, )במי דבש שהכיסו לחבית של שכר(והייו שבוסף לטעם האמור לעיל 

  .כל שכר הוא ותן טעם לפגם ביין, ישגם בלאו הכ, וסף כאן עוד טעם
 .אפילו אם בישלו אותו בחבית זו כשהיא בת יומא מכבישת השכר בו, מותר היין' ולפי זה יהי

אם , אם כן צריך לומר דהכי קאמר, י לאסור ותן טעם לפגם בפסח"ז ס"תמ' ש סי"ואם כן לפי מ(ק מ " סא"מ 550
הובא . )ובלבד שיערו אותו קודם פסח לחבית של פסח, ו בפסחמותר לשתות ממ, תו בו יין או דבש קודם פסח

 .ק ח"י ס"חב
 , אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה, אבל קודם הפסח,וכל זה בתוך הפסח): "ח"תמז סי' סי( כדלעיל 551

 ותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל כמו בשאר ... מכל מקום ,שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה
ואיו ...  שהוא ותן טעם לפגם מותר לאכלו בתוך הפסח ...אבל חמץ שתערב בהיתר ): "ב"ושם סכ (".סוריןאי

 וקודם הפסח  ...דבר שאיו חריף שתבשל בכלי חמץ שידוע שלא היה בן יומו): "ז"ושם סמ". (חוזר ויעור בפסח
 שכל ותן טעם לפגם , שתבאר למעלה מותר לו לשתותו בפסח כמו,עירה אותו מהכלי חמץ לתוך כלי של פסח
 ".שעשה קודם הפסח איו חוזר ויעור בפסח

 . סעיף ח552
כ כאן "משא". כשעירה היין או המי דבש מחבית זו לחבית אחרת קודם הפסח" שבזה התירו בדיעבד רק 553

 זו בתוך אפילו אם הכיס את מי הדבש בחבית, יש להתיר בדיעבד, אלא שההגעלה לא היתה כראוי, שהוגעלה
  ).534כדלעיל הערה (הפסח 

וכן יש מתירים כאן הגעלה בעירוי מכלי ', כיון שיש מתירים כאן הגעלה בלי פתיחת שוליה כו, והטעם לזה הוא
י אפילו אם הכיס את מ, ומתירים לשתותו בדיעבד, לכן מצרפים את דעת המתירים ותן טעם לפגם בפסח, ראשון

 .הדבש בחבית בתוך הפסח
): שיפתח אחד מן השולים ויגרר ויקר בשוליו השי בזויותיו: על מה שכתב בלבוש(שכתב , ק כב" סאליה זוטא 554

 ."וראה דבדיעבד אם שתמש בחבית שכר על ידי הגעלה דאין להחמיר"
יכול , אפילו ח רתיחתן, שכשמעבירין המים מן הא... ם אומר "ומהר (חמץ ומצה'  סוף הלהגהות מיימוניות 555

 .ז"ט. ה והגהות" די"בהובא ב. )אחרי שלא שתמש בהן כי אם על ידי צון, לשפוך תוך החביות
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 שיש לסמוך על האומרים שאף לכתחלה די ,) מרובה או שעת הדחקבמקום הפסד(להתיר בדיעבד 
  :ה"קל'  עיין ביורה דעה סי.558 כיון שבליעתה היתה בצונן,557 מכלי ראשון556לה בעירוי

  הנחת מאכלים בתנור חמץ 

 אסור ,)ן סביב שמחממין בו בית החורף"פירוש תנור גדול המוקף קכלי (559 תנור של בית החורףסה
__________________ 

 אם פתח אחד משוליה וזורק ,ת להגעיל חבית לטהר מיין סך"ועין הגעלה התיר ר(ה קיסא "ב ד, ז לג"ע'  תוס556
 דאפילו עירוי ,ג דבשאר איסורין לא סלקא הגעלה בהכי"אע ד. ומהפך המים על שוליה אילך ואילך,רותחין לתוכה

, כב' ב סי"ש שם פ"רא הובא ב). איכא למימר ביין סך דתשמישו בצון שריכל מקום הכא מ,מכלי ראשון ליכא
  .ז"ת כלל יט ס"ובשו

  .)ויש מתירין אפילו על ידי עירוי שמערה בהן רותחין ולגלגלן (ו" סטה]ל[ק' ד סי"א ביו"רמ
, דכמה קולות הקילו ביין סך... ואין לדמותו ליין סך , באותן שמשימין בהן יין שרף לקיום (ק מט"א ס"מ' עי

אבל . שיין שרף לעין פסח חמור יותר מיין סך, והייו שמוכיח מהלכה שלפיו). עיין סעיף כא, כ בחמץ"משא
 .)ל הערה הקודמת"כ) בורגם מרוט"מכל מקום גם לעין יין שרף התיר הגהות מיימויות בשם מהר

, לכאורה משמע אפילו רותחין דכלי שי קאמר, ת לשפוך רותחין"ש בדעת ר"מ(ק יח " סקלה' ד סי"ז יו"ט 557
ת שיקח "ל והחבית התיר ר"א וז"י' ט סי"ש כלל י"הרא' ואיו כן דבהדיא איתא בתשו... מדקט סתם רותחין 

ואף על פי שאין זה כלי ראשון כיון שאין המים מגיעין בכולם אלא ', יורה מליאה מים רותחין וישפכם לחבית כו
ת צריך שישפוך מכלי ראשון "הרי דאף לר', אפילו הכי כיון שהבליעה על ידי צון היה מקיל כו, על ידי גלגול

 ).דוקא
  .א"רמ. הגהות מיימויות שם. שם' תוס 558

כמובן ,  מכלי ראשון איו מגעיל אלא כדי קליפהאף שעירוי, והטעם שמועלת בזה הגעלה על עירוי מכלי ראשון
שעירוי מכלי ): "ט"שיח סי' סי(וכדלעיל ". דאין עירוי אוסר רק כדי קליפה): "ז"צב ס' ד סי"יו(א "מהאמור ברמ

  ".ראשון מבשל כדי קליפה
אפילו ): "ג"יקלה ס' ד סי"יו(ע "בשו כמבואר, הייו כיון שגם החבית אסרה על ידי כבישה בצון רק כדי קליפה

, או קלפם בקרדום, לפיכך אם העביר עליהם מלקט ורהיטי. איו בולע יותר מכדי קליפה, במכיסו לקיום
  ".הוכשרו

ועל עיקר הדין שכתבו איסור והיתר דצריך ששים גד כולו באם אסר על ידי ): "ק א"קה ס' ד סי"יו(ז "וכן פסק הט
דהחבית שאסרה על ידי בלע יין עובד כוכבים בצון איו אלא ... א "דהא כתב הרשב, קשה לי, כבישה מעת לעת

דאם כן לא היה סגי , פ אין לומר כבוש כמבושל ממש"ומצא דעכ... ועל כן סגי ליה בקליפת הכלי להכשיר , מועט
  ".בקליפת הכלי להכשירו

וכבישה , הוי ליה כבוש, ם שלםאם היה ידוע שהיה יין סך בתוכו יו): "ק לג"קלה ס' ד סי"יו(ך שם "ואף שכתב הש
  .וכן דעת כמה פוסקים". אוסר כל הכלי

אלא שלא עירה ממו קודם , כשמעיקר הדין מותר מטעם ותן טעם לפגם) א: (הה גם כאן לא התיר רביו אלא
ר "פסקי אדמו"ותבאר ב. גם זה לא התיר אלא במקום הפסד מרובה) ב). (כמבואר בסוף הסעיף הקודם(הפסח 
  ). ד אות ג"צח ס' לסי ("הזקן

כיון שגם המליחה איה אוסרת , להכשיר את הסל שאסר על ידי מליחה, וכן מועלת הגעלה בעירוי מכלי ראשון
  ,)200וראה גם לעיל הערה . 254 והערה(ה "וכדלעיל סל. אלא כדי קליפה

*  
תמז ' כדלעיל סי, אסר הכלי בכל עביו, אבל אם כבשו בציר וחומץ חזק, מורים בכבוש בשאר משקיםבמה דברים א

 וברור לו שיש ששים במליח הכבש עם מי הכבישה ...אם הוא יודע שיעור המקום מן הכלי שהיה בו הציר (ל "ס
ז "סט סט' לסי(ר הזקן "אדמווראה פסקי ).  מותר לאכול מליח זה בפסח, בכל עוביו,כגד אותו מקום מן הכלי

ותבאר . שאיו מגעיל אלא כדי קליפה, שלא תועיל בזה הגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון, ואם כן מובן). אות ב
 ).491הערה (לעיל 

  .שמשתמשים בו גם לבישול, ח שלפיו יתבארו הלכותיו של תור בית החורף-  בסעיפים סה559
אם במשך השה אופים בו חמץ ורוצים להכשירו ולאפות בו (תסא ' ותיו של תור אפיה ובישול יתבארו לקמן סיהלכ

  ).ורוצים לאפות בו לחם חלבי בחג השבועות, אם במשך השה מבשלים בו בשרי(תצד ' ובסי, )מצות לפסח
ורוצה להשתמש בו גם למאכלי , כלשמשתמש בו גם לחימום האו) תור בית החורף(וכאן מדובר בתור חימום הבית 

  :ודן כאן בשלושה אופי החימום שבו. פסח
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פירוש כמו שעושין  (561 או בתוך התנור קטן שבתוכו,560ר על גביו מלמעלהלהניח בפסח שום דב
 ועושין ,רוחותיו' ן מג" ומקיפין אותו בקכלי,ן" שמניחין חלל בין הקכלי,במקצת תנורי בית החורף

 כדין כלי חרס שנשתמש בו חמץ בחמין שנתבאר ,)562כיסוי מלמעלה על אותו חלל ונעשה כתנור קטן
  .563למעלה

 ונבלע שם טעם , בשעה שהתנור מתחמם564א ושאר חמץ" רגילות להניח שם פשטידשהרי כל השנה
  .565 ואינו יוצא מידי דפיו לעולם,חמץ על ידי חום האור

 אף על פי כן אין החמץ נפלט משם על ידי היסק זה ,566ואפילו אם רוצה להסיק את התנור היסק גדול
 וכבולעו כך ,התנור אלא דרך גביו שהרי אין החמץ נבלע שם דרך חלל ,567שהוא בתוך חלל התנור

___________________ 
תור בית ): "ז"תט ס' סי(כדלקמן , בשביל חימום הבית, )ן"קכלי(דופי וגג תור זה עשויים מחומר מעביר חום ) א(

את המאכלים ולכן אפשר להעמיד על גגו , "שהוא מחזיק חומו ביותר ומתפשט חומו חוץ לדפותיו... החורף 
שהמעזיבה מפסקת בין האש להקדרה ... תור שלו שיש עליו מעזיבה ): "ו"רג סכ' סי(כדלעיל , לחימום

שיפליטו טעם זה , אסור להיח עליו מאכלי פסח, וכיון שבמשך השה בלע בו טעם חמץ". שהתבשיל בתוכה
  ).ז- ה"סס(ויבליעוהו במאכלי פסח 

שהם שלושה דפות וגג מחומר מעביר חום , )תור קטן(ר לבות בתוכו פיה קטה ולכן אפש, תור זה הוא גדול) ב(
' סי(כדלעיל , אשר בתוכה מעמידים את המאכלים לחימום, וצדו הרביעי פתוח לצד פתח התור הגדול, )ן"קכלי(

שכשמעמידים , )בוסף לחשש שתבאר לעיל(וכאן וסף עוד חשש ". ן"תוך הקכלי): "ק יא"בקוטרס אחרון ס, רג
, וכשמעמידים בו בפסח תבשיל רותח, עולה הבל התבשיל ובלע טעם החמץ בגגו, בתוכה תבשיל רותח של חמץ

  ).ה"סס(מפליט ממו את טעם החמץ וחוזר ויורד ומבליעו בתבשיל של פסח , עולה ההבל לגג
  ).ח"סס(החששות הזכרים שגם בו קיימים שי . אפשר גם להעמיד את קדירות הבישול בתוך התור הגדול) ג(

*  
  :חימום המאכלים בתור זה הם בשלושה אופים

  ). ו- ה"סס(שטעם החמץ שבתור בלע במצה ומאכלי פסח , לחממו) א"פשטיד(מיחים שם חלה או מצה או קוגל ) א(
לבין שאז מפסיקים שולי הקדרה בין טעם החמץ שבתור . מעמידים שם קדרה צות עם תבשיל בתוכו לחממו) ב(

  ).ז"סס(מאכלי פסח שבקדירה 
של עליית הבל , ל"שאז וסף החשש השי ה, לשמור חומו, מעמידים שם קדרה רותחת עם תבשיל בתוכו) ג(

 ).ח"ה וסס"סס(התבשיל הרותח לגג התור 
דרגילים להשים עליו פשטידא , ואין להיח שום דבר על התורים בבית החורף (קצג'  סיי ווייל"מהרת " שו560

תור של בית החורף דיו  (ב"א סכ"רמ. )והוי ככלי חרס שאין יוצא מידי דופיו לעולם, ושאר חמץ כל ימות השה
 .)ואסור לשום שום דבר על התור בפסח, ככלי חרס

אסור לצלות שום דבר בקאכלין של בית החורף , ל"י סג"אמר מהר (קלו' מאכלות אסורות בפסח ע' ל הל" מהרי561
וחום שלהן איו מוציא , וכלי חרס הם, לא זהרין מלהחם בהן פשטיד קרעפליך וחתיכת פתדכל השה , בפסח

, י"ל בוקאלטט"ן ר"ל להיח שום דבר בהככלו"י ז"וכן אסר מהר (י ווייל שם"מהר). דלא כבשוו הוא, מידי דופיין
שרגילין להשים בהן משום , ן"והוא הדין על הקכלי (ק מד"א כאן ס"מהובא ב. )מהאי טעמא, תוך ימי הפסח

 ).דלאו כבשוות הם, ואין יוצא מידי דפיו לעולם, וכלי חרס הם, יכות פת]ת[ך וח"קרעפלי
): י"ש ורש"ה ומ"ד (ח"בותפרש יותר ב, ל"שהובא לעיל ממהרי" בקאכלין של בית החורף"שזהו פירוש  562

, ועשה כתור קטן, ן שמסביב"כליוחוזרין ועושין כיסוי למעלה מאותן כא, ן מכל צד מסביב"מעמידין כאכלי"
למעלה תוך , תור בבית החורף(ק כח "ז ס"ט. ק מד"א ס"הובא במ ".לשום שם התבשילין כשהתור מתחמם

 ).ומשימין שם התבשילין כשהתור חם, ן שלמעלה מן התור"החלל שבין הקכלי
 ... שאיו יוצא מידי דופיו ...קה  אין לו ת...כל כלי חרס ששתמש בו חמץ בחמין שהיד סולדת בו (סעיף ו  563

 .)לעולם
 ).ך"קרעפל( שם א"מ). פשטידא(י ווייל שם "ל ומהר" מהרי564
 ).סעיף ו( וכדלעיל .א שם"י ווייל ומ"ל ומהר"מהרי. ב,  גמרא ל565
 ". שיש לכלי חרס הכשר על ידי ליבוןומכל מקום קבלו חכמים): "ז"ס( שתבאר לעיל 566
 .)שהסיקו מבחוץהיסק אין מועיל  ( שםא"מ 567
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  .568 כמו שנתבאר למעלה,פולטו

 או שאר דבר שאין משתמשין ,569 מניח עליו חתיכת ברזל,ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התנור
 ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להניח אפילו מאכלים חמים בשעה שהתנור מתחמם ,570בו בפסח
  .571בפסח

 כמו שנתבאר , בשעה שהתנור צונן,ניח על הסדין אלא מאכל צונן אין לה,אבל אם הניח סדין עליו
  .572למעלה

 ואפילו , אפילו על גבי חתיכת ברזל,)573רותח(אבל בתוך התנור קטן שבתוכו אין להניח תבשיל 
 שהרי כל השנה מניחין בתוכו , לפי שאף גגו של תנור קטן זה הוא בלוע מחמץ,התנור הוא צונן

 ואף על פי שגג זה לא הזיע זיעה .574 מהתבשיל שבקדירות ונבלע בגגוקדירות רותחות ועולה ההבל
__________________ 

 שהרי האיסור ,היסק חיצון איו מועיל כלום מן התורה ... כלי חרס שדרך היסקו כל השה הוא מבחוץ( סעיף ח 568
  .) דכבולעו כך פולטו, וצריך להפליטו גם כן דרך פימית הכלי,שתמש ובלע בפימית הכלי

שאיו מועיל להכשיר , היסק הוא בתוך התורוה, הן באופן הראשון שמשימין המאכל על גביו מלמעלה, וכך גם כן
וההיסק הוא בתור הגדול שמחוץ , שמשימין המאכל בתוך התור קטן, והן באופן השי. בליעת החמץ שמלמעלה

  .שאיו מועיל להכשיר בליעת החמץ שמבפים התור הקטן, לתור הקטן
*  

אפילו אם יש להם , בליבון התורים שלו) ק ב"קטז ס' שערים המצוייים בהלכה סי(ומטעם זה יש המפקפקים 
, למעלה(והבליעה היא מבפים ) בתחתית התור, למטה(שהרי הסיקו מבחוץ ;  מעלות450יקוי עצמי בחום של 

  .שגם בליבון כלי מתכות אין מועיל הליבון שמבחוץ, )59הערה (ותבאר לעיל ). במדף האפיה
, וחומו גדול מאד, שהרי האש מהלך על פי כל התור" ,)קז' ו ע"יסודי ישרון ח( שדיו כהסיקו מפים ויש אומרים

איו מועיל להכשיר , שההיסק שבתור הגדול, ע לחלק ביו למה שתבאר כאן"אך צ" (הוי התור כמלוי גומרי
  ).אף שגם כאן החום ממלא את כל התור, "בתוך התור קטן שבתוכו"

, וגם הזיעה איה אוסרת בדבר יבש, שאופים את הלחם בתוך תבית של מתכת, ם להקל בתורים שלוויש טע
  . מעלות450בחום של , ולכן מתירים בהיסק של יקוי עצמי). 330הערה (כדלעיל 

מעט יותר , ם אותו במשך שעהאלא מסיקי, אף בתור שאין בו יקוי עצמי בחום כזה, ויש המקילים מטעם זה
 ).ג הערה תלב"הגעלת כלים פי"ליקוט הדעות ראה (מדרגת החום שבו רגילים להשתמש בתור 

ומי שירצה יתן ברזל תחתיהן  ( שםא"מ. )ומי שירצה יתקן ברזל בתחתיתן וישתמש עליו בפסח (ל שם" מהרי569
  .תסא' י סי"ח. )וישתמש עליו בפסח

הערה (ויתבאר לקמן ". שהאיסור הבלוע בתור איו פלט לקדירה שעליו): "ז"סס(מן והטעם שזה מועיל הוא כדלק
  ).402והערה , 322הערה (ולעיל , )589

להיח עליה בלעך של , )אם קשה להחליפה או להגעילה(ית הגז וזאת היא הדרך הכי יעילה להשתמש בפסח בתחת
 ).י קכד"א סוס"ראה אגרות משה ח(באופן שהסירים והאוכל החם לא יגעו בתחתית זאת , שבת

אם ): "א שם"הובא במ. קו' סי(ם מלובלין "ת מהר"שכתב בשו, יהיה דיו כקדרה, כי אם ישתמשו בו בפסח 570
". אבל לא לאוסרו בדיעבד... די לאסור בזה לכתחלה ... ת החורף או על גבו בפסח הושיבו קדרה בתוך תור של בי

ח- ז"לקמן סס(ה ויתבאר די .(  
מיהו לכתחלה ... דאין אוסרין זו את זו בגיעה , שתי קדירות וגעות זו בזו): "ח"צב ס' ד סי"יו(א "וכן פסק ברמ

  ".יש ליזהר בכל זה
 .ח אות ג"צב ס' ר הזקן לסי"וראה פסקי אדמו

 .מותר להיח מאכלי פסח חמים על הברזל הזה,  כיון שטעם החמץ לא פלט מהתור לברזל הזה571
הערה ( ותבאר לעיל ).אלא כשהגעילו תחלה את הכלי שתחתיו ,מועיל למאכל חםאיו שסדין  (א" וס סעיף מח572

402.( 
 .ל כי דוקא התבשיל הרותח מעלה הב573
וחזרה הזיעה וירדה אל התבשיל , הוא מפליט את טעם החמץ שבגג התור,  ועתה כשעולה הבל התבשיל של פסח574

 ).ח אות א"צב ס' ר הזקן לסי"ראה פסקי אדמו(של פסח 
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 אם העמיד תחתיו קדירה רותחת שהעמידו 576 ולפיכך אינו אוסר בדיעבד,575חמה שהיד סולדת בו
  . מכל מקום לכתחלה אין להעמידה שם, בפסח577תחתיו

 ויהא ,ואת קרקעיתואלא אם כן הטיח בטיט את כל התנור קטן זה מתוכו ואת גגו ואת קירותיו סביב 
  :579א" כמו שיתבאר בסימן תס,578עובי הטיט כרוחב גודל

 בלי שום דבר המפסיק , או על גבי תנור בית החורף, ואם שכח והניח מצה חמה בתוך תנור קטן זהסו
דכיון שהאיסור הוא בלוע בתנור אינו  (580 צריך לקלוף תחתוניות המצה שנגע בגוף התנור,בינתים

 .583 אפילו היה התנור צונן,)582 כמו שנתבאר למעלה, אפילו בתוך הפסח,581פהאוסר יותר מכדי קלי

__________________ 
  .)פ אין היד סולדת בזיעה למעלה"עכ, ואי משום שיש כיסוי למעלה (ק מד" סוף סא"מ 575

אבל אם . ירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת בזיעה במקום שוגע בקדירהמי (ח"צב ס' ד סי"א יו"רמומקורו ב
 וכן הוא לעיל. )וראה שצריך שתהא היד סולדת בזיעה (ק ה"צג ס' ד סי"ך יו"ש. )הכל שרי, אין היד סולדת בזיעה

  .324ובהערה , )קצת לחלוחית שהיד סולדת בו... הכיסוי להזיע עד שהיד סולדת בו בזיעה זו (א "סמ
  :ותורף המשך דברי רביו הוא כך

שגג זה לא הזיע זיעה חמה שהיד סולדת   ...אפילו התור הוא צון"ולכן . אזי ההבל עולה לגגו, "תבשיל רותח"אם ה
  ).כדי לשמור על החום שבו" (מכל מקום אין להעמידה שם ... בו
ואמם בקצת תורים שעושין בתוכה חלל כעין תור ): "ק מד"א ס"א (תבאר בפרי מגדים, כ אם התור חם"משא
מכל מקום התור הכיסוי חם , אף על פי שאין יד סולדת בו בזיעה, והזיעה עולה למעלה, ומשימין חמץ, קטן

דיש , ע"וכשמשימין אחר כך קדירה בפסח ומזיע למעלה וופל הזיע לתוך קדירה צ, ובלע הזיעה שם, מלמעלה
והזיעה , ד הא הכסוי למעלה חם"לע): "א שם"על המ(כ בהגהות רבי עקיבא איגר "וכ".  אפילו דיעבדלאסור
  ".תחמם

*  
 מכל  ...ואף על פי שגג התור הזיע תחתיו מבפים מחמת חום התבשיל שתחתיו): "ח"סס(ואף שתבאר לקמן 

  ". החמץ הבלוע בו הרי תלבן גגו על ידי השלהבת ושרף כל,מקום כיון שכבר הוסק התור
הייו , " לאחר שהוסק כברבתוך התור של בית החורףהיח קדרות רותחות בפסח  אם: "הרי דייק רביו לכתוב שם

שהבליעה , כ כאן שהיח הקדרות בתוך התור הקטן" משא.שהבליעה וההיסק שיהם הם בתוך תור בית החורף
אין החמץ פלט משם "כדלעיל ש, בזה לא יועיל ההיסק, וההיסק הוא מבחוץ התור הקטן, היא תוך התור הקטן

  ". שהוא בתוך חלל התור,על ידי היסק זה
ולא הוכשר על ידי היסק זה , אזי בגג התור הקטן היד סולדת מחום ההיסק שמבחוץ, שאם התור חם, יוצא אם כן
 .בדשאפשר אז יש לאסור אף בדיע, א"ולכן כותבים הפרי מגדים והגהות רעק, שמבחוץ

היח שם "שאם , אלא שהוא בכללות ההלכה הזאת). ואין כאן איסור כלל בשום אופן בדיעבד(ק כח " סוף סז"ט 576
אף שבאמת כן הוא גם בושא ; ולא הזכיר את חשש ההבל, "אין איסור בדיעבד, קדירה עם התבשיל של פסח

 .ההבל שעולה מהתבשיל
 .כאמור לעיל, שהעמידו תחתיו ברזל,  שמפרשמראי מקומות וציוים וראה .לכאורה כפל הלשון 577
 ק ג" סתסא' י סי"ח. )אם רוצה להשתמש בו בפסח צריך להטיח מכל סביביו ולמעלה (ק ב"תסא ס'  סיא"מ 578
להטיח כעובי אצבע כל , ]ל"שהוא תור קטן ה[=ש "ק טי"ר או שע"וכהאי גווא יש להוג במה שאו קורין רע(

 .)סביביו
 ובלבד , ומהג יפה הוא... היסק ל ידי כדי שלא יצטרכו להכשירו ע,הגין להטיל בתור קרקע חדשהיש ו( סעיף ב 579

 ).שיטילו בו קרקע עבה בכדי אצבע או יותר על פי כולו
אז יש לאסור אפילו , כשהוא רותח, בלא קדירה, אם היח מצה שם או שאר דברים כמו שהוא (ק כח" סוף סז"ט 580

 מבאר שאם התבשילק מד "סב( א"מ. )ל ברור ופשוט"ם לתת שם חמץ בכל השה כבמקום שרגילי, בדיעבד
שטעם חמץ הבלוע במרדה , ו"מבאר ההלכה דלעיל ס, ק לז"ובס. כדלקמן בסמוך, בקדירה התבשיל מותר בדיעבד

 ).אוסר המצה רק כדי קליפה
 ).דבבלוע בכלי לא מחמרין כולי האי, סגי בקליפה (ק לז"א ס"מ 581
 מכל .ואף על פי שאם גע ככר של חמץ בככר של מצה חם צריך ליטול מקום מגעו בעובי כרוחב גודל (ו סעיף 582

  .)459הערה (תבאר לעיל שם  ו,) די בקליפה... אלא בלוע ,מקום כאן שאין החמץ בעין
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  . צריך ליטול ממנו כדי קליפה, אף על פי שהמאכל שהניח עליו היה צונן,ואם היה התנור חם

  .584ואם הוא מאכל שמן כולו אסור

אכל שאין  אלא אם כן הוא מ, בכל ענין כולו אסור,ולמנהג מדינות אלו שאין מחלקין בין כחוש לשמן
  :585ז"תמ'  כגון מצה וכיוצא בו כמו שנתבאר בסי,שייך בו שמנונית

___________________ 
כמו החמאה לעין , האיסור הוא שמן מצד עצמוואפילו אם , ואפילו אם אסר התור על ידי פת שיש בה שמויות

... לחם ילוש ): "ז"תצד סט' סי(כדלקמן , מכל מקום אחרי שבלע בכלי איו אוסר אלא כדי קליפה, בשר בחלב
ויוציאוהו במרדה , כשיאפו לחם אחר לאכלו עם בשר... להוציא בה לחם זה מן התור ... ליקח מרדה ... בחמאה 

 ).בהערות(ויתבאר לקמן שם )". א"ש בסימן ת"כמ, כדי קליפה(טעם החלב ויבלע בלחם יהא פלט ממו , זו
' כמו בב, איסור שהיחו בכלי היתר או להפך אמרין ביה גם כן דין תתאה גבר (ג"קה סוף ס' ד סי"א יו" ראה רמ583

  .ואם התחתון חם אסר כולו, והייו שאם העליון חם והתחתון צון סגי בקליפה. )חתיכות
כי אם בשי מיי , דלא שייך מי למימר גבי קערה או כף עילאה גבר או תתאה גבר... ל "ומהרש (ק י"ך שם ס"שוב

ואם כן כל זמן . אם כן חם שאצלו מפליט ובולע, כ כלי שאיו טבע בכך"משא, אוכלים שטבען להיות חם וקר
והייו שבכל אופן אסר . )כא דליכא ששיםהי, אוסרת וגם אסרה מגוף האיסור בכלי, שהוא חם שהיד סולדת בו

  .כולו
, בין אם המצה העליוה בלבדה חמה, לכל הדעות לא אסר אלא כדי קליפה, כאן שהוא איסור בלוע וביבשאמם 

 .ובין אם התור התחתון בלבדו חם
, לוע הזהוכיון שהמאכל השמן מפטם את הטעם הב, דהייו כיון שהאיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר 584

  .יפעפע בכל החתיכה, שאיסור זה הבלוע כדי קליפה, מועיל הפיטום
 ועל ידי , הוא מפטם ומשמין את טעם החמץ משהו הפלט,השמוית של היתר שבמקום מגעו (ו"תמז ס' כדלעיל סי

כך  כשהוא חם כל , כמו שהוא דרך כל דבר שמן לפעפע ולהתפשט,כן מפעפע טעם משהו זה ומתפשט בכל ההיתר
 שחמץ בפסח בכל מקום , וכיון שתפשט טעם חמץ משהו בכל ההיתר הרי הוא אוסר את כולו,עד שהיד סולדת בו

  ).שישו איו מתבטל לעולם
 ואזי הוא מפעפע , ועשה כאלו הוא עצמו שמן,ששמוית הבשר מפטם את הציר הבלע בו(א "תסז ס' סילקמן  ו

  . ותבאר בהערות שם ושם.)רך השומן לפעפע כשהוא רותח שכן ד,ומתפשט ובלע בכל אותה החתיכה
*  

 אפילו , רוטבל ידישאין דבר הבלוע בחתיכה יוצא ממה לבלוע באחרות אלא ע(קה ' ד סי"ואף שתבאר בטור יו
 לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור ,החתיכה של היתר שמיה ושומן שבה מפעפע

  ).יכול לילך בטבעו
 אפילו שתיהן שמיות אלא אם ,שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(ח "תסא סי' וכן הוא לקמן סי

  ).כן האיסור עצמו הוא שמן
 מכל מקום אין ,שאף להאומרים ששמוית הבשר מפטם את הציר היוצא מהחטה(ב "תסז ס' וכן הוא לקמן סי

  ). כיון שאיו שמן מצד עצמו,טבבציר זה כח לפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רו
וגם הפיטום איו מועיל שיפעפע מחתיכה , הייו דוקא במקום שהאיסור מצד עצמו איו בלע כלל בההיתר

שאיסור זה הבלוע , ועל זה מועיל הפיטום. שגם האיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר, כ כאן"משא, לחתיכה
  .יפעפע בכל חתיכת הבשר, כדי קליפה

אבל , ל דדוקא בגוף האיסור"וכתב רש(ק טז "הובא בפרישה שם ס, ד שם"ל לטור יו"אר בהגהות מהרשכמבו
כל  מ,כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה אפילו היא כחושה(ח שם "וכן הוא בב). לא סבירא לן הכי, בבליעת האיסור

רוטב בלה ובלע עמו  הלכך אם ההיתר אצלו שמן השומן מתערב ב, פולטת רוטב בלהל כרחך מאחר דבעמקום
 בהא , דהיכא דהאיסור אסור מחמת עצמו,ח"ל והפרישה והב"ש מהרש"כמ(ק יט "ך שם ס"ותבאר בש). בחתיכה

 בלאו הכי פולטת ל כרחך מאחר דבע, האיסור כחוש ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמולוקאמר לעיל דאפי
כ " משא,יתר אצלו שמן מחזיק פליטתו ומבליע בכולו הלכך אם הה, ובלאו הכי אוסר כדי טילה,רוטב של איסור

  ).הכא שאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא שבלעה איסור
 .ח"צד ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו). קצו' וע. קצא- קצ' ע(דובר שלום ותבאר ב

 לפי שאין , אפילו הוא כחוש,ובמדיות אלו והגין להחמיר בבשר חם שגע בו חמץ חם לאסור את כולו ( סעיף ז585
 לפיכך והגין להחמיר , שלפעמים הבשר ראה כחוש מבחוץ והוא שמן מבפים,או בקיאים לחלק בין כחוש לשמן
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 אפילו אם מקום , התבשיל מותר, אפילו היה התנור חם, אבל אם הניח שם תבשיל בקדירהסז
 אינו אוסר יותר 586 אף על פי כן אם אין בו חשש שמנונית,מושב הקדירה היה מלוכלך מחמץ בעין

  .הקדרה יש יותר מכדי קליפה ובעובי שולי ,587מכדי קליפה

 שהאיסור . שלא היה שם משהו חמץ בעין, אם ברי לו שמקום מושבה היה נקי,וגם הקדירה יש להתיר
 שאין איסור בלוע 589ב"צ'  כמו שנתבאר ביורה דעה סי588הבלוע בתנור אינו נפלט לקדירה שעליו

___________________ 
 ואין . אף על פי שאין שם רוטב, לאסור את כולו בהאה אם גע בו חמץ ושיהם חמין,בכל דבר ששייך בו שמוית

 .)אי אפשר למצוא בהם שום צד שיהיה בהם שמויתאו מקילין אלא בחמץ שגע במצה וכיוצא בה מדברים ש
שעכשיו ): "ז"תצד סט' סי(כדלקמן , והייו הן בכל עובי הכלי. אסר כולו, כ אם יש בחמץ חשש שמוית" משא586

השפוד ... אם היא שמיה ): "ס"תסז ס' סי(כדלקמן , והן בכל אורך הכלי". יהא בלע בה טעם החלב בכל עוביה
 ".עם משהו זה ובלע בכל אורך השפודמפעפע ומתפשט ט

ואם כן הקדירה , כיון דאין שם רוטב, די בקליפה, אם תימצי לומר שהיה שם קצת חמץ בעין (ק מד" סא"מ 587
  ).אסורה והתבשיל מותר

ואם כן אין , אלא טילה כרוחב אצבע אגודל, דקליפה לאו דוקא): "ק מד"א ס"א(ואף שכתב על זה הפרי מגדים 
): ה"תמז ס' לעיל סי(שמה שאמרו , א"פוסק רביו כהמ). ז' ראה הערות ובאורים רכט ע" (ום טילההקדירה במק

ככר חמץ שהיד סולדת בו שגע בככר מצה חם שהיד סולדת בו איו אוסר אלא מקום מגעו דהייו שיסיר "
כ הכלי איו "משא, הייו דוקא במאכל, "מהמצה את המקום שגע בו החמץ ויסיר אותה בעומק כרוחב אגודל

  .אסר אלא כדי קליפה
*  

ירך שתבשל בה ): "ב, משה חולין צו(כי דין איסור הצליה למדים מהא דאמרין , והטעם והמקור לחילוק זה ראה
אמר שמואל לא שו אלא שתבשל בה אבל צלה ): שם(ובגמרא ". גיד השה אם יש בה בותן טעם הרי זו אסורה

דהא צריך , לאו דווקא עד שמגיע לגיד ממש): "ה עד שמגיע לגיד"שם ד(' ובתוס". ע לגידבה קולף ואוכל עד שמגי
מסתפקים אם צלי אוסר כדי קליפה או כדי ' והייו שתוס". ואפילו כדי טילה, שייח כדי קליפה סמוך לגיד

  .טילה
שאין ): "ה"קה ס' ד סי"וי(ע "כמבואר בשו, ל לחומרא שהצלי אוסר כדי טילה ומליחה אוסרת כדי קליפה"וקיי

מליח שאיו אכל מחמת מלחו דיו כרותח ומפליט לאסור כדי ): "ט"ס(ושם ". הצלי אוסר אלא כדי טילה
  ".קליפה

ומיהו יראה שאין . כיון שלא מציו מפורש בו קליפה, לצלי בעי טילה): "כד' ז סי"חולין פ(ש "והיא הכרעת הרא
  ".ליפהודי בק, צריך להחמיר ברותח דמליחה

ל שאיו "ולכן קיי, כ לעין כלי אין לו הכרעה זו"משא. שאסר כדי טילה, אמם הכרעה זו אמרה רק לעין מאכל
  .אוסר אלא כדי קליפה

  ).456הערה ( לעיל –סיכום הדברים 
*  

  ".ו בלע בכלי רק כדי קליפהעל ידי רתיחת מליחה אי): "ד"צח ס' סיד "יו(א "כעין זה מציו ברמו
אין בקיאים בין "והייו שאף שבדבר מאכל ". ל דאסר כולו"דוקא בכלי אבל בדבר מאכל קי): "ק יד"ס(ך שם "ובש

 .מכל מקום בכלי אין אוסרים אלא כדי קליפה, ואסר כולו, "כחוש לשמן
דאין , וגעה בקדירה של בשר, ה חלבדחרסי התור שבלעו החלב לא גרעי מקדירה שמבשלים בתוכ (ק כח"ז ס" ט588

אבל , די בזה לאסור לכתחלה... אם הושיבו קדירה על תור בית החורף או בתוכו בפסח  (ק מד"א ס"מ. )איסור
 .)דלא יהא אלא כשי קדירות שאים בלעין מזו לזו (ק סג"י ס"ח. )דאין מפעפע מדופן לדופן... לא בדיעבד 

מטעם זה ראה לי  (ק כט"ז שם ס"ט. )געות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בגיעהשתי קדיורת ו (ח"א שם ס" רמ589
דכל שאין , ואחר כך באותו מקום רותח הושיבו שם קדירה ובתוכו בשר, ן של חלב"להתיר באם אפו בתור פלאדי

ק ג " סצז' ז סי" ובט.)ושתי קדירות לא אסרי אהדדי, החלב בעין במקום ההוא בתור הוי כקדירה של חלב
דאין שם , וגעה בקדירה של בשר, דחרסית של תור שבלעו מן החלב לא גרע מקדירה שמבשלין בתוכה חלב(

  ).ש הפוסקים בשתי קדרות שוגעות זו בזו"כמ, איסור
 ותבאר .) שאין איסור יוצא מכלי לכלי בלא רוטב,פ שגע בה הכיסוי" אע,הקדירה מותרת (א"וראה גם לעיל סמ

 .ח אות ג"צב ס' לסי ר הזקן"אדמופסקי ). 402הערה (וראה לעיל ). 322רה הע(לעיל שם 
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  :יוצא מדופן לדופן בלא רוטב עיין שם

 אף על פי , לאחר שהוסק כבר590 בפסח בתוך התנור של בית החורף וכן אם הניח קדרות רותחותסח
 וגם הקדירה מותרת אם , הרי התבשיל מותר אפילו באכילה,שלפעמים מניחין שם קדירה של חמץ

  .היה מקום מושבה נקי מחמץ בעין

 ובזיעה זו יש טעם חמץ ,ואף על פי שגג התנור הזיע תחתיו מבפנים מחמת חום התבשיל שתחתיו
 שנבלע בו טעם חמץ על ידי הזיעה שהזיע כשהיו תחתיו קדירות , לתוכה מגג התנורשנפלט
 ונשרף כל החמץ 592 הרי נתלבן גגו על ידי השלהבת, מכל מקום כיון שכבר הוסק התנור.591רותחות
 אין כונה , ואף על פי שכשהסיק את התנור לא נתכוין להכשיר גגו לפסח על ידי היסק זה.593הבלוע בו

  :594א" עיין סימן תס,יעבדזו מעכבת בד

  הכשר כלים המצופים 

 , אין דינם ככלי זכוכית,)ט"גיגלייזר( שקורין 597 בהיתוך זכוכית596 מתוכם595 כלי חרס המצופיםסט

__________________ 
. או בתוך התור הקטן שבתור החורף, מיירי שהיח התבשיל על גג תור החורף) ז- סעיפים סה( הייו שעד כאן 590

 .תוך תור החורףעתה בא לבאר דין היח התבשיל ב
וכאן הרי ). א"וכדלעיל סמ ( התבשילשאם גג התור היד סולדת בו אסר, )575והערה (ה "שתבאר לעיל סס 591

 ."היח קדרות רותחות בפסח בתוך התור של בית החורף לאחר שהוסק כבר: "כדלעיל, מיירי שהתור חם
. משום שכבר הוסק התור, אפילו יד סולדת בכיסוי שרי, י דאם הושם תוך התורוראה ל (ק מד"א סוף ס"מ 592

  .)ואף על פי שלא תכוין להכשירו שרי בדיעבד
... צריך ליזהר שילכו הגחלים על פי כולו ): "א"תסא ס' סי(תבאר לקמן , דוקא כשבא להכשיר את רצפת התורכי 

שגם , כ כאן שרוצה להכשיר את גג התור"משא, "ל ידי גחליםכמו שבכל השה כשאפה חמץ בתוכו בולע ממש ע
  ".על ידי השלהבת"לכן סגי גם בליבון , כל השה לא בלע החמץ אלא על ידי השלהבת

כיון שההיסק , תבאר שאין היסק תור בית החורף מועיל להכשיר את גג התור הקטן שבתוכו) ה"סס(ודוקא לעיל 
שיהם הם על ידי השלהבת שבתוך , שהן בליעת החמץ והן ההיסק, כ כאן" משא.איו מאותו צד שהחמץ בלע בו

שהחמץ הבלוע בגגו ובקירותיו הוא פלט על ידי ): "ב"תסא ס' סי(כדלקמן , ולכן מועיל להכשיר את גגו, התור
 ".ליבון השלהבת כשמסיקין אותו לאפות בו המצות

 ." וש,)49והערה  (ז" כדלעיל ס593
ולכן צריך , "צריך ליזהר שילכו הגחלים על פי כולו", הכשיר רצפת התוראם רוצה לש, )א"ס(שתבאר שם  594

  ".כי שמא לא הלכו הגחלים על פי כולו כל זמן שלא תכוין לכך, להתירו לצורך הפסח"לכוין 
 ".ין כוה זו מעכבת בדיעבדא"ולכן , "על ידי השלהבת"סגי בליבון , כ כאן בהכשר גג התור"משא

 חזיא להו אמר להו...  מהו לאישתמושי בהו בפסחא ,בעו מייה מאמימר הי מאי דקויא (ב"גמרא דף ל ע 595
  ). והתורה העידה על כלי חרס שאיו יוצא מידי דופיו לעולם, אלמא בלעי ואסירי,דמידייתי

שהוא חומר (ם שהם כלי חרס המצופים בעופרת יש מפרשי, "מאי דקויא"ויש שתי שיטות בפוסקים מה הם 
שיש דעה שאים (ויש מפרשים שהם כלי חרס המצופים בהיתוך זכוכית ). כמו שאר כלי מתכת, שמועלת בו הגעלה

  .ל בשיהם לאיסור"וקיי). כדלקמן סעיף עה, בולעים כלום וסגי בשטיפה
 .ס המצופים בעופרת יתבאר לקמן סוף הסעיף הבאודין כלי חר, דין כלי חרס המצופים בהיתוך זכוכית יתבאר כאן

 ).ה"סע(יתבאר לקמן ,  ואם הם מצופים רק בצד החיצון של הכלי596
, ז לג"ע' ת בתוס"ור, )פירוש קויא תחילתו חרש וסופו טחין אותו בזכוכית (לפירוש הערוך ערך קיא, גמרא שם 597

ג דכלי זכוכית "ואע...  והוא מן החול כמו כלי חרס ל צרכו]כ[יא היתוך כלי זכוכית שלא תבשל ת קו"פר (ב"סע
כדפירש  (ה הי"ב ד, כתובות קזוב. ) וכן פירש הערוך. הכא כיון דאין בו אלא חיפוי על החרס בלע,שלם לא בלע

 לפי שתבשל היטב , כולן של זכוכית איו אסרלו דאפי...הערוך דקויא הייו כלי חרס המחופה בהתכת זכוכית 
דים ככלי , כלי חרס המצופין בהתוך זכוכית (ג"ע סכ"שו. ) אבל קויא לא תבשל כל כך ובלע טפי,לעואיו ב

 .)חרס
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 שאפילו , אלא הרי הם ככלי חרס,598 לפי שאינם בולעים כלום,שיש מכשירין אותם בלא הגעלה
ון שהזכוכית הוא מחופה על החרס  דכי,599הגעלה אינה מועלת להם אם נשתמש בהן חמץ בחמין

  .600ונצרף עמו בכבשן הרי הוא בולע כמוהו

 אפילו הם חדשים ,ויש מקומות שנהגו שלא להשתמש בפסח בכלי חרס המצופים בתוכם בזכוכית
 והרי ,602 לפי שמקצת האומנים עושים פעולת הציפוי על ידי סובין,601שלא נשתמש בהן חמץ מעולם
  .ייש כאן חמץ בלוע בתוך הציפו

 מותר להשתמש בו אם , אלא שניטף עליו מעט זכוכית מציפוי כלי אחר,אבל כלי חרס שאינן מצופים
 שאין האומן , לפי שאחר כך מכניסין אותו לכבשן או לתנור מלא אש ונשרף הסובין שבו,הוא חדש

ו כלי  אבל אות. כיון שאינו מצופה בזכוכית אינו מתקלקל כלום באש,חס עליו לשורפו ולצרפו היטב
 ולכך ממהר הוא , חס עליו שלא יתקלקל הזכוכית שבו מחמת חום האש,חרס שהוא מצופה בזכוכית

  :603 ולפיכך מחמירין שלא להשתמש בהם בפסח,להוציאו מן האש

  .604 ומכל מקום אין להחמיר אלא במקומות שנהגו להחמירע

 יש להקל להשתמש בו ,וי אם ברי לו שכלי חרס זה לא עירב האומן סובין בציפ,וגם באותן מקומות
ולפיכך נוהגים בקצת מקומות שלא להשתמש בהן .  אם אין שם מנהג ידוע להחמיר גם בזה,605בפסח

 606 אלא אם כן עמד הישראל על גבי האומן לראות שלא יתקן ציפוי,בפסח אפילו הם חדשים

__________________ 
 .ג" כדלקמן סע598
 .סא- כדלעיל סעיפים ס, מועלת הגעלה אפילו לכלי חרס, ד שעות"כ אם כבש בצון כ" משא599
עולת . )על החרס וצרף עמו בכבשן בלע טפיכיון דמחופה , ואף על גב דכלי זכוכית שלם לא בלע (ח' ב סי" פש"רא 600

  .)ש בפרק כל שעה"כ הרא"וכ. כיון דמחופה על החרס וצרף עמו בכבשן בלע טפי (ק כא"שבת ס
אלא אף אם תבשל כל צרכו יש לו דין כלי , )'כמובא לעיל מהתוס" (לא תבשל כל צרכו"שלא רק כאשר , והייו
  .כיון שמחופה על החרס, חרס

 .)ה"סע(לקמן כד, יש לה דין כלי זכוכית, הזכוכית מחופה על כלי כסףם א, ומטעם זה
כלים שמחופין , שאין להשתמש במאי דקויא, ל דרש בעיר וויא"ר ויפש ז"מה (שפח' ש סי" הלכות ומהגי מהר601

לא לכיבשוו וודע לו שאין מחזירין כי אם לתור שהסיקוהו וזה ... כי מחזיקין אותן בסובין , שקורין גלוזויירט
י "דרש מהר (קמ- קלט' מאכלות אסורות בפסח ע' ל הל"מהרי. )והואיל שיצא הדבר מפי הקדוש כון להחמיר... 
ויש מקומות שהגו שלא להשתמש  (ג" סכא"רמ). ל ואמר שחקר גם כן והוגד לו שאין מחזירין אותן לכבשוו"סג

 .)קום המהגואין להחמיר רק במ, אפילו חדשים, ט"בכלי חרס גליזויאר
מפי  (ק מו"א ס"מ. )טעם המחמירים לפי שקצת עושין פעולה על ידי סובין (ק כט" סז"ט. ל שם"ש ומהרי" מהר602

 .)דלא מיקרי כבשוות, ואין מחזירין אותו רק לתור שהוסק בעלמא, שמחזיקין אותם בסובין
רק ,  שאין מחופין עצמן בקויאשראה בתשובה שגם אותם קדירות... ל ואמר "י סג"דרש מהר (ל שם" מהרי603

אכן לטעם חוזרין לכבשוו . מכל מקום אסורין משום סובין שבהן, שקבלו מעט קויא משאר קדירות המקוייאות
, אבל על המחופים לגמרי חש עליהן, דלא חש עליהן האומן לשורפם ביותר, דמיד שרף סובין שבהן, הן מותרין

 . שםא"מ הובא ב.)לכן אסורין, יאדאם שורפן אחר כך ביותר יתקלקל הקו
. )ויש לילך אחר המהג, ט"עוד כתב דיש מתירין כלים המחופים בגלייזיר (י ברוא"ק יז בשם מהר" דרכי משה ס604

 .)ואין להחמיר רק במקום המהג (ג" סכא"רמ
 .ק מו"א ס"מהובא ב. )ויש לשאול אומים כיצד מתקין אותן (י ברוא שם" מהר605
 ).שיהא יהודי עומד על גביו בשעת מלאכה, ן והגים עתה בקצת מקומותוכ( שם א"מ 606



159  תנב- תמח–ג "חהלכות 

  . על ידי סובין608 והצבע607הבדיל

 שהרי אין הבדיל או הצבע ,אין לחוש לזה שמעיקר הדין .609ואין להחמיר בזה אלא במקום המנהג
  .610 ואזי נשרף כל ממשות הסובין,מתדבקין בכלי אלא על ידי ליבון הכלי באש

__________________ 
שאף שדים ". ציפוי הבדיל והצבע"וכאן סיים בדין , עד כאן דיבר רביו בדין כלי חרס המצופים בהיתוך זכוכית 607

  .מכל מקום הם שי דיים פרדים, שוה בידון דידן
  ".מבין ציפוי בדיל וצבע, ה היותר כון שחסר כאן איזו תיבותולכאור: "ר הזקן"אדמוע "ערות לשווכתב על זה בה

האומן לראות שלא יתקן  יעמוד על ,וכן בכלים הצבועים או מחופים בדיל": והייו שצריך להתחיל כאן דין חדש
  ".ציפוי הבדיל והצבע על ידי סובין

לפי ,  בכלים המחופים בבדילי ברוא אוסר להשתמש"ובתשובת מהר (י ברוא"דרכי משה שם בשם מהרומקורו ב
המחופין ... חדשים ... ויש מקומות שמחמירים שלא להשתמש בכלים  (ד"א סכ"רמ. )שאי אפשר לתקן בלא סובין

  .)והגין בקצת מקומות שעומד יהודי על גביו בשעת מלאכה, בבדיל (ק ב"ובבאר היטב ס. )בבדיל
*  

 דקאי –" אין להחמיר אלא במקומות שהגו להחמיר"כתב שבתחלת הסעיף , זאת היא גם ההכפלה שבדברי רביו
 דקאי –" ואין להחמיר בזה אלא במקום המהג"ושוב כותב כאן . ג"א סכ"ומקורו ברמ, על ציפוי היתוך זכוכית

  .ד"א סכ"ומקורו ברמ, על ציפוי בדיל וצבע
  .זו קצת ממקומם הכוןעג ז- שהציוים לסעיפים ע, גם בציון המראי מקומות יש כאן שיבוש בדפוס ראשון

וגם ... הטעם מפי שאומרים שעושין הצבע בסובין ', שלא להשתמש בכלים צבועים וכו(ק כב "ס] שבת[עולת  608
ל לעין כלים שיש "כ מהרי"וכ. כ בלבוש"וכ, אבל מבחוץ איו מזיק, דוקא אם הצבע מבפים, במקום דמחמירין
ויש מקומות שמחמירים שלא להשתמש בכלים צבועים (ד " סכ לבוש).דמבחוץ איו מזיק, ט"בהם גישמעלצ

י ברוא "ובתשובת מהר(ק יח " ס דרכי משה).מפי שהצבע עשית בכלים חמוצים, מבפים אפילו הן חדשים
ויש מקומות שמחמירים שלא להשתמש (ד "סכא "רמ. )דהמהג שלא להשתמש בכלים הצבועים אפילו הן חדשים

  .)יםבכלים צבועים אפילו הן חדש
  ."וש, "כלים הצבועים בכרכום והגין שלא להשתמש בהם בפסח): "ג"תסז סכ' סי(וראה גם לקמן 

*  
אבל אם ): "ה"סע(הייו מה שתבאר לקמן , ט"כמו בדין של גישמעלצ, ומה שכתבו דהייו דוקא כשהצבע מבפים

  ".הוא בצד החיצון של הכלי מותר להשתמש בו בפסח על ידי הגעלה
בזה , שכל החומרה היא שמא אין הגעלה מועלת בהיתוך זכוכית, כי דוקא לקמן שם, מיט כאן תאי זהורביו הש

כ כאן החשש הוא שהדביקו את הציפוי על ידי "משא. מטעם האמור לקמן שם, אמרין שמבחוץ לא איכפת לן
  .הרי לכאורה אין טעם לחלק בין מבפים לבין מבחוץ, סובין

 עד שהבדיל יתך ,האש מחממו כל כך מבחוץ"כדלקמן בסמוך ,  כשהציפוי הוא מבפיםואפשר גם כאן מיירי דוקא
ויש מקומות שהגו שלא להשתמש בפסח בכלי חרס המצופים בתוכם ): "ט"סס( וכדלעיל ".בתוכו מבפים

  ".בזכוכית
הסובין שרפו בזה הכל מודים ש, "האש מחממו כל כך מבחוץ"וגם , כי אם הציפוי הוא מבחוץ, ואולי הטעם לזה

 .לפי שבלע בחרס
 .)ואין להחמיר בזה רק במקום שהגו איסור(ד "סכא " רמ609
דמה בכך אפילו עושין על ידי . (ד" סכלבוש ).דהא שורף את החמץ שבו, וגם זה חומרא יתירה (ב" סכעולת שבת 610

  ).ווכבר שרפו הסובין מתוכ, הא איו מתדבק בהן אלא על ידי ליבון הכלים באש, סובין
חס עליו שלא "כי הוא , שאף שתבאר לעיל שאחר שבלעו הסובין בחרס שוב לא יועיל הליבון, ופירוש הדבר

  ".יתקלקל הזכוכית שבו מחמת חום האש
  . לפי שבלע בחרס–" כבר שרפו הסובין מתוכו", כיון שמתדבק בהן על ידי האש, מכל מקום

  : יתבארו הדיים שלפיוהאמור לעילולפי 
מעיקר הדין אמרין שהסובין שרפו ,  כלי חרס חדש שציפוהו בעופרת בדיל וצבע והיתוך זכוכית על ידי סובין)א(

  . ויש מקומות שהגו להחמיר, לפי שבלע בחרס
וכון להגעילו אחר , הליבון שבעת הציפוי מפליט האיסור שבו, וציפוהו בדיל, כלי מתכת ישן שהשתמשו בו חמץ) ב(

  .הציפוי
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 יש ,611 ואחר כך חיפהו בבדיל,ולא עוד אלא אפילו כלי מתכת ישן שנתבשל בו חמץ כל השנה
 ציפוי  לפי שהליבון שמלבנים אותו בשעת,להתיר מעיקר הדין להשתמש בו בפסח בלא הגעלה

 עד שהבדיל ניתך 612 שהרי האש מחממו כל כך מבחוץ,מפליט האיסור ממנו כמו שאם היה מגעילו
 כיון שהיד סולדת בו משני עבריו מבית ומחוץ בכל , וליבון כזה אינו גרוע מהגעלה,בתוכו מבפנים
  .613שטח הכלי

שלא הרתיחו אותו  ואינו עולה בכל שטח הכלי לפי ,אלא לפי שלפעמים עושים זה הציפוי במהירות
  .615 לפיכך נכון להורות שיגעילו אותם אחר הציפוי,614 וזה מצוי מאוד,יפה

 כמו , ההגעלה618 אחר הציפוי קודם617 בלא ברכה616 צריך להטבילו,ואם האומן שציפהו הוא נכרי(

___________________ 
 .אין הגעלה וליבון מועילים לו להכשירו, וציפוהו עופרת ובדיל, לי חרס ישן שהשתמשו בו חמץכ) ג(

שהוא רגיל , ולכן לא הזכיר כאן את ציפוי העופרת. כי הוא עמיד יותר בפי ריקבון,  את כלי המתכת מצפים בדיל611
  .ולא בכלי מתכת, בכלי חרס

 .באשיתבאר לקמן סעיף ה, וגם לא הזכיר כאן את הצבע
  :שכל אחד מהם איו מועיל בפי עצמו,  יש כאן שי פרטים להתיר מעיקר הדין612

 שהרי , איו מועיל כלום מן התורהחיצוןוהיסק ): "סעיף ח(כדלעיל , הליבון איו מספיק כשמחממו מבחוץ) א(
ל תבאר לעיל וגם בליבון ק".  הכלידרך פימית וצריך להפליטו גם כן ,האיסור שתמש ובלע בפימית הכלי

 הייו שגם ליבון זה ".בו עד שאם יגע אדם בצד החיצון של הכלי יהיה היד סולדת ,בתוכווישהה אותם "): סעיף י(
  ".ולא מבחוץ, צריך להיות דוקא מתוכו

): סעיף לט(כדלעיל , אלא למשהו ממשות שדבוק על הכלי מבפים, חום יציקת הבדיל שמבפים איה מספקת) ב(
אבל איו מועיל להפליט הטעם הבלוע ". ום הבדיל שרף כל ממשות האיסור שתחתיו אם ישו שםשעל ידי ח"

  .להגעילו אחר יציקת הבדיל על הקב שבפים) לעיל שם(ולכן הצריך . שבכלי
יש להתיר "בשיהם יחד , "הבדיל יתך בתוכו מבפים"וגם ) ב". (מבחוץ... האש מחממו "אשר ) א(כ כאן "משא

  ".ליבון כזה איו גרוע מהגעלה... ין להשתמש בו בפסח בלא הגעלה מעיקר הד
 .מה' קובץ דברי תורה יב עבו ).312. 59הערות (וראה מה שתבאר לעיל 

,  לא יכשרו על ידי האשלמה, שהכשרן די בהגעלה, באותן שתשמישן בכלי ראשון (מג' א סי" חם"ראת " שו613
שזה כפל כפלים מחום , כשהאש חממה אותו כל כך עד שעבר חום האש שמבחוץ בתוכו יותך העופרת ששמו בתוכו

דכלים שדים בהגעלה סגי ... מסיק דאין צריך הגעלה ... ג "מ' א סי"ם ח"והרא (ק כז" סא"מ. )המים כלי ראשון
ו יכול ליגע בו בצד השיתך העופרת הוי כליבון קל... י בליבון קל כזה שאיי וש"וכדלעיל ס. )וכיון ש" . 

ואיו עולה בכל , לפי שלפעמים עושים במהירות זה הציפוי, ומיהו למעשה אין לסמוך על זה (ה" סוף סח"פר 614
 . )וזה מצוי מאד, הכלי לפי שלא הרתיחו אותו יפה

אמם ... ל לסמוך על הצפוי בלא הגעלה "ם ז"אומהג קושטדיא כדברי הר (ט" הגהכנסת הגדולה) שיירי( 615
אין להתיר להם , וכיון שהגו כן מטעם שסוברים דלא מהי צפוי הבדיל... קצת מגדולי הארץ מחמירים על עצמם 

  .)ולכן ראוי להורות שאחר שציפום שיגעילו אותם (ח שם"פר. )שלא בהגעלה
מכל מקום תבאר , ר קודמת לטלאי אין ההגעלה מועלתשיש אומרים שאם בליעת האיסו) ח"סל(ואף שתבאר לעיל 

הרי עשה הכל גוף אחד וכלי , אלא על ידי חום האש, איו מודבק לכלי על ידי מסמרים"שאם , )ט"סל(לעיל שם 
 .וכן הוא גם כאן". אחד ממש

לי מתכות מן כמו הקוה כ, מזה הטעם הצריכום טבילה, וכאלו היו כלים חדשים בפי עצמם (ם שם"ת הרא" שו616
שכיון שהבדיל , ל שלא הצריך הגעלה אחר הציפוי הוא"ם ז"כל עצמו של הרא ( שםכנסת הגדולה) שיירי(. )הגוים

כיון שהבדיל  (ק כז" סוף סא"מ. )וכיון שהם ככלים חדשים צריכין טבילה, הבדיל בייהם הרי זה ככלים חדשים
 .)לעין טבילה, כ"ק' ד סי"ועיין ביו... מפסיק הוי להו ככלים חדשים 

י "חהובא ב. )שיטבלו אחר ציפוי הבדיל בלא ברכה... ולכן ראה שטוב בעיי אלקים ואדם  ( כסת הגדולה שם617
 .ק מא"ס

 .לג' וראה קובץ כיוס תורה ט ע.  ההגעלהאפילו קודם:  בקוטרס השלחן הגיה618
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  ).619כ"שנתבאר ביורה דעה סימן ק

 כדין ,ילין לו להכשירו אפילו הגעלה וליבון אין מוע,אבל כלי חרס ישן המחופה בבדיל או עופרת
  .620כלי חרס שאינו נכשר על ידי הגעלה וליבון

 ולא נבלע כלום בהחרס עד לאחר שחיפהו ,ואף על פי שחיפהו כשהיה חדש שעדיין לא נשתמש בו
 אין זה מועיל כלום להיות ,621 ואז עופרת הוא מפסיק בין החרס ובין החמץ שנשתמש בתוכו,בעופרת

 לפי כשנשתמש בו חמץ בחמין נבלע החמץ בכל עובי ,622ל ידי הגעלהנדון ככלי מתכות הנכשרים ע
  : ושוב אינו נפלט ממנו לעולם,623 ונבלע גם בחרס שתחת העופרת,הכלי

 624 שאין הגעלה מועלת להם אם נשתמש בהם חמץ, דינם ככלי חרס, כלי עץ המצופים בסממניםעא
אבל  (626 בתוך העץ שתחתיהם שהסממנים מעכבים על מי ההגעלה שלא יפליטו מה שבלוע,625בחמין

__________________ 
 ).וכן והגין, טבול בלא ברכהי, אפילו בפים, יש אומרים דכלים המצופים באבר(א שם סעיף א " רמ619
 ).610הערה ( תבאר לעיל 620
בבדיל ... של חרס מצופה ... אבל אם הם ... מובלע בתוכו הרבה ... שהחרס ): "ב"פז ס' סי( כעין המבואר לעיל 621

  ".שאין מובלעים... ועופרת 
 .שאיו יוצא מידי דופיו לעולם,  ידי הגעלהמכל מקום איו מועיל להכשיר את החרס שתחתיו על

 חזיא להו מר להו א...בעו מייה מאמימר הי מאי דקויא מהו לאישתמושי בהו בפסחא  (ב,  לפסחים 622
  . ) והתורה העידה על כלי חרס שאיו יוצא מידי דופיו לעולם, אלמא בלעי ואסירי,דמידייתי

כלי חרס המצופים "הם " מאי דקויא" לדעת הפוסקים המפרשים ש,)ריש סעיף סט(וכבר תבארה הלכה זו לעיל 
  ".מתוכם בהיתוך זכוכית
" ז ושל חרס הוא וטוח באבר"ר בלע"פלומי. קוייא): "ה קוייא"ד(שם י "פירוש רשפי לוכאן מבוארת הלכה זו 

  ").בעופרת, באבר: "ב, י שבת קד"כמבואר ברש, "עופרת"שהיא (
ין באבר שעושין  בין שהיו משוחין ושוע...כל כלי חרש ששתמש בהן חמץ בחמין  (ה"הכה "פחמץ ומצה ' הל ם"רמב

. הי מאי דקויא (ב"סע,  שם חן" ר.א" רשב.) אין משתמשין בהן,הן בין שהיו חרס כמה ש,אותן כעין זכוכית
כלי חרס המחופין פירוש , מאי דקויא (טור כאן. קלה' ד סי"י ביו" ב).כלים של חרס הן ושועין אותם באבר

כ כלי חרס המצופה בהיתוך "ואעפ, לדידן דקיימא לן דכלי זכוכית לא בלע (ג" סכח" פר).דין ככלי חרס, באבר
ק " סי" ח.)ת ראוי לזיפה"והמקל בזה כסברת ר... כל שכן וקל וחומר המצופין בעופרת , זכוכית דים ככלי חרס

 ).חמיר אף בהיתוך אברהסכמת רוב האחרוים לה (בשם רוב האחרוניםסד 
 .)דהא משמע ודאי שהחרס בולע מתחת לעופרת (ח שם" פר623
, ככלי חרס דמי, ל כלי עץ המצופין בסמין ומשתמשין בהן בחמץ"כתב רביו האי ז (י ח"ב סוס"פפסחים ש " רא624

 .) חרסדים ככלי, שקורים בריס, כלי עץ המצופים בסמים (ד" סכע"טור ושו. )ואין משתמשין בהן בפסח
 ה כתב רבו האי"י ד"ב. )ואם היה תשמישן בצון מדיחן ומשתמש בהן (צח' סיחמץ ומצה ' הל ארחות חיים 625
  .)דהייו אם שתמש בהם חמין, וכתוב בארחות חיים בהא דרביו האי(

 .שמעיקר הדין גם בכלי חרס סגי בשטיפה והדחה, )ג"ולעיל סמ(וכדלקמן סעיף הבא 
  ).פים בסמים אים פולטים בהגעלהכלי עץ המצו (לבוש 626

ואילו בלבוש ראה . אפשר לפרש שהסממים עצמם יש להם דין כלי חרס' ע הי"ש וטוש"והייו שברב האי ורא
  ".שהסממים מעכבים על מי ההגעלה שלא יפליטו מה שבלוע בתוך העץ שתחתיהם"

 ... אם קדם הטלאי לבליעת האיסור בכלי: ")שם( והייו האמור לעיל .ע בסעיף לח"וצ: ל על הגליון"והעיר מהרי
 הרי , כיון שהוא בלע שם כשהיה הטלאי כבר שם מודבק בכלי,אף הבלוע שתחת הטלאי פלט על ידי הגעלה זו

  ". דכבולעו כך פולטו,הוא פלט גם כן כשהטלאי מודבק בכלי
אם ', ם מעכבים על מי הגעלה וכודאם הסממי, ומיהו יש להקשות על טעם זה): "ק רסג"ס(וכן הקשה בכף החיים 

אלא ראה דהטעם הוא מפי הסממים עצמן דדים . דכבולעו כך פולטו, כן מעכבים גם כן שלא יבלע חמץ בעץ
  .ד"סכ" הערות וביאורים שערי ביה"וראה ". דאין יוצא מידי דופיו לעולם, ככלי חרס

 .כ בשאר כלי מתכות"משא, מצופים סממיםשעליהם , ומתוכן הלכה זו ראה שהיא חומרה מיוחדת בכלי עץ
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 כמו שנתבאר ,627 אינם אסורים בפסח אלא במקום שנהגו להחמיר,אם לא נשתמש בהם חמץ
  ):628למעלה

  הכשר כלים שתשמישן צונן 

 כיון שתשמישן ,630 אפילו הם של חרס,629 כל כלי השתיה בין כוסות בין צלוחיות בין קנקניםעב
 אלא די להם בשטיפה ,אין צריך להגעילן כלל ולפיכך ,בצונן כל השנה הרי לא נבלע בהם כלום

 ,)631אבל המנהג הוא שלא להשתמש בפסח כלל בכלי חרס ישנים כמו שנתבאר למעלה(מעיקר הדין 
 ואחר כך חוזר , כדי להסיר ולמרק האיסור הדבוק בהם בעין,דהיינו שידיחם וישפשפם היטב במים

 ומותר להשתמש בהן אחר כך .א"כק'  כמו שיתבאר ביורה דעה סי,632ושוטפן במים בלי שפשוף
  .633אפילו בחמין

 ונותנים פתיתי לחם חמץ ביין החם ,ואף על פי שלפעמים מניחין אותם אצל האש לחמם בהן יין
 ולפעמים שוהה , לפעמים מערין לתוכם שכר חם עם שכר צונן,635 וגם כוסות של עץ,634שבתוכן

__________________ 
ואין להחמיר בזה רק ... אפילו הן חדשים , ויש מקומות שמחמירים שלא להשתמש בכלים צבועים (ד"א סכ" רמ627

 .)במקום שהגו איסור
 .ע"ריש סט ו" סוף סס628
ן כוסות וקתויות  צון כגול ידי דברים ששתמש בהן ע...הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים  (ב, ז עה" ע629

בין שהם של . מותרים בשטיפה, בין צלוחיות בין כוסות, כל כלי השתיה (ה" סכע"טור ושו. )וצלוחיות מדיחן
 .)בין שהם של חרס, בין שהם של מתכת, בין שהם של עץ, זכוכית

אפילו , פסחמותר להשתמש מצה ב, ששתמש בהן חמץ כל השה בצון, אפילו של חרס, כל הכלים(ג " כדלעיל סמ630
 ."וש). בחמין

 סעיף מג). כמו שיתבאר, אבל המהג הוא שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס ישים אפילו בצון(סעיף ב  631
 אבל כלי חרס , כי אם בחדשים,ועכשיו בדורות האחרוים הגו כל ישראל שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס(

 ."וש, ) אפילו בצון, אין משתמשין בהם בפסח,צון אפילו לא שתמש בהן חמץ מעולם כי אם ב,הישים
ולא , שצריך לשפשף היטב במים בידו בשעת הדחה, ל מדקתי מדיחן מטבילן"ד ז"דקדק הראב(ב , ז לט"ן ע" ר632

וגם ראה שצריך . דאם כן למה הוצרכו להדחה ולהטבילה תסגי ליה בטבילה לחוד, שיעביר עליו המים בחת
ושטיפה , מריקה כמריקת הכוס) דף צו ב(והייו דתן בזבחים פרק דם חטאת , שוףלשוטפו במים אחר השפ

  ).כשטיפת הכוס
, וצריך לשפשפן היטב במים בשעת הדחה כדי להסיר ולמרק האיסור שעל גביהן (א"קכא ס' ד סי" יוע"טור ושו

ואחר כך , ר כל הדבוק עליוכדי להסי, דהייו לשפשפו תחלה היטב במים(ק לג "י כאן ס"ח .)ואחר כך שוטפן במים
  ).שוטפין במים

שישטפו (ח "רעא סי' וסי, )הדחה מבפים ושטיפה מבחוץ(ב "קפג ס' שתבאר לעיל סי, והייו כמו בכוס של ברכה
   ).מבחוץ וידיחו מבפים

ריך צ (א"כדלעיל ס, אלא להשהותם לאחר הפסח, איו רוצה להגעילםו, הצריכים הגעלהכלים וכעין זה הוא גם ב
  .)7הערה (וראה לעיל ). משפשפן ומדיחן היטב (ג"תמז ס' וסי, )ולהדיחן מעט... היטב ... לשפשפן 

יש ליזהר להדיחם ולשפשפם יפה קודם (ז "תב ס' כדלקמן סי, ורוצה להגעילם, וכן בכלים הצריכים הגעלה
 ).יסור בעיןכדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו א, ההגעלה

יש ספרים דגרסין . אמר שמואל כל הכלים ששתמש בהן חמץ בצון משתמש בהן מצה (ט' ב סי"פפסחים ש "רא 633
כיון שכל השה לא שתמש בהן , אלא אפילו בחמין מותר להשתמש בהן במצה, וראה דלא גרסין בצון. בצון

 ).אפילו בחמין(ב "סכע "טור ושו. )חמיןומותר להשתמש בהן מצה אפילו ב, חמץ כי אם בצון לא בלע
כוסות או טאסים של מתכות שמשתמשין בהן כל השה ורוצה  (תתיז'  וסי,שעב' א סי"א ח"ת הרשב" שו634

חוש כי לפעמים בימות החורף מיחין אותן על האש לחמם בהם את היין וותין שם ... אם , להשתמש בהן בפסח
] רבנו[. )ולפיכך לא הלכו בהן חכמים אלא אחר עיקר תשמיש, ן יומו מותרכל שאיו ב... חמץ ויצטרכו הגעלה 

ואף על פי שלפעמים משימין בכלי זכוכית חמץ חם שחורכין אותו על האש ושורין אותו  (א, ב מ" תיב ה חירוחם
 כי לפעמים ,וגם ראיתי שהיו מצריכין הגעלה בכוסות של עץ ששותים בהן יין חם עם תבלין... ביין ואוכלין אותו 
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 מכל מקום כיון שרוב .637 כמו שנתבאר למעלה636בתוכם מעת לעת ונעשה כבוש כמבושל
 אם אינו בן יומו , לא החמירו בהן חכמים להגעילם,תשמישן כל השנה הוא בצונן פחות ממעת לעת

  . שנבלע בהן על ידי חמין או על ידי כבישה מעת לעת638מבליעת החמץ

 כגון חבית ,אבל כלים שרוב תשמישן כל השנה הוא להשהות משקה חמץ בתוכם מעת לעת או יותר
 אף אם אינם ,639 או על ידי הגעלה בכלי ראשון, צריך להכשירם על ידי מילוי ועירוי,שכרוכדים של 
  .640בני יומן

 אף כוסות וצלוחית צריך , שאין הולכים בהגעלת כלים אחר רוב תשמישן641ולדברי האומרים
  ואין643 וכן המנהג פשוט במדינות אלו. או על ידי הגעלה בכלי ראשון642להכשיר על ידי מילוי ועירוי

  .לשנות

 הרי , והשתמש בהן בפסח אפילו בחמין, רק שהדיחם ושפשפם היטב,אבל אם עבר ולא הכשירם כלל
  :644 לפי שבדיעבד סומכין על סברא הראשונה,חמין הללו מותרין

  הכשר כלי זכוכית 

 ואפילו אותם ששהה משקה חמץ , אפילו נשתמש בהן חמץ בחמין כל השנה,645 כל כלי זכוכיתעג

___________________ 
כיון שרוב תשמישן איו אלא בצון סגי , י שלפעמים ותים בהם לחם חם"ואעפ (ה"סכע "שו). יש בו חמץ
 .)שלא הלכו בכל כלי אלא אחר רוב תשמישו, בשטיפה

 . אף שאין ותים אותן אצל האש635
... תו בהן בשאר ימות השה דהי כוסות כלי זכוכית שש, ורביו יחיאל מפריש היה אומר ( מרדכי סוף רמז תקעד636

 .ה ולעין כלי זכוכית"י ד"הובא בב. )שורין בהן פתיתין של לחם חם ביין והוי כבוש והוי כמבושל
 ).488הערה (ותבאר לעיל שם . סעיף ס 637
 .א"וכדלעיל סל.  שםי"ב. א שם" רשב638
 .מועיל מילוי ועירוי או הגעלה, "ועשה כבוש כמבושלשוהה בתוכם מעת לעת "שאם , )ס"ס( כדלעיל 639
 ).488 והערה (ס במוסגר" כדלעיל ס640
 ."וש, ו" לעיל סכ641
שבזה מועיל מילוי , "שלפעמים שוהה בתוכם מעת לעת ועשה כבוש כמבושל" הייו אם כל החשש הוא רק מה 642

לפעמים מערין ... לפעמים מיחין אותן אצל האש לחמם בהם יין "כ אם "שאמ). ס"כדלעיל ס(ועירוי או הגעלה 
הערות וביאורים שערי "וראה . וצריך להכשירו על ידי הגעלה דוקא, אזי לא סגי במילוי ועירוי, "לתוכם שכר חם

 .ה"סכ" ביה
ירין להגעיל כל כלי ויש מחמ (ו"א ס"רמ. )עכשו הגו בפסח להגעיל את הכל משום חומרו של חמץ ( שםא"רשב 643

יש  (ה" וסכ,)וכן הוא המהג להגעילן, משום שלפעמים משתמשין בהן בחמין, שתייה אף על פי שתשמישן בצון
, ולעין הלכה יש להחמיר ולכתחילה כסברא האחרוה (ז"סכריש לעיל כדו. )וכן והגין, מחמירין ומצריכין הגעלה

 .)ואין לשות, וכן והגין
  .ח"וכדלעיל סכ. )עבד סגי להו בשטיפהובדי(א שם "רמ 644

מטעם , אבל בלאו הכי אין להתיר הכלים בהדחה ושטיפה, "השתמש בהן בפסח אפילו בחמין"והייו דוקא אם כבר 
  ".כיון דאפשר לקיימם עד אחר פסח, דכאן לא מקרי דיעבד): "ק לב"ס(י "שתבאר בח

שדוקא בזה סומכים , )ג"א וסל"סל(כדלעיל , אותםוהייו דוקא כאשר הכלים אין בי יומן מתשמיש האוסר 
 .בדיעבד על דעת הפוסקים שהולכים אחרי רוב תשמישם

  : תוכן האמור בסעיף זה645
  .ויש פוסקים שיש להם דין כלי חרס, יש פוסקים שזכוכית איה בולעת כלל

  .סקים שאין בולעים כללובדיעבד סומכים על הפו, שלכתחלה מחמירים בהם ככלי חרס, והמהג בכלי זכוכית בפסח
  .כ כשאסר על ידי צון"משא, הוא דוקא כשאסר ברותח או בכבוש, אלא שמה שמחמירים לכתחלה
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 אין צריכים , כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהם שכר לקיום,ם ושניםבתוכם כמה ימי
  .647 כלום646 לפי שהם חלקים וקשים ואינן בולעים, אלא די להם בשטיפה כדינה,שום הכשר לפסח

 או על ידי , לכלי זכוכית שנשתמש בהן חמץ בחמין, שאפילו הגעלה אינה מועלת648ויש אומרים
וכן המנהג פשוט . לת ברייתן הוא מן החול הרי הן ככלי חרס דכיון שתח,649כבישה מעת לעת

___________________ 
  :דהייו, הוא דוקא כשיש עוד טעם להתיר,  בדיעבדמקיליםומה ש

  ).כדלעיל סעיף הקודם(שאז יש מתירים בהדחה ושטיפה אף בכלי חרס , שרוב תשמישו בצון) א(
  .והשתמשו בהם בפסח, והגעילו אותם,  בהם בחמץ בחמיןשהשתמשו) ב(
 .והשתמשו בהם בפסח, והכשירו אותם במילוי ועירוי או בהגעלה ,ש"שהשתמשו בהם ביי) ג(

  ).איו בולע ואיו פולט, שלושה דברים בכלי זכוכית(ו "א ה"אבות דרבי תן פמ 646
  ).דכלי זכוכית שלם לא בלע(ה קויא "ב ד, ז לג"ע' תוס
והכי . דלא בלעי, יין סך שרי] של גוי או של[וכלי זכוכית ישים ששתמשו בהן חמץ או  (91' תסד ע' ה סי"יראב

כלי חרס בולע ומפליט , שלשה דברים אמרו בכלי חרס ושלשה בכלי זכוכית, אמרין בברייתא דאבות דרבי תן
  ).וטעמא משום דשיעי. מה שאין כן בכלי זכוכית, ומשמר מה שבתוכו

לפי מה שאמרו , ומה ששאלת בכלי זכוכית ששתמש בהן בחמין אם צריכין שום הכשר (רלג' א סי" חא"רשבת "וש
תשובה כן ראה פשוט שאין צריכין . בפרק אחרון של אבות דרבי תן תיא כלי זכוכית אין בולעין ואין פולטין

  .)ועוד דחזיא להו דלא מדייתי... חדא דשיעי טובא , שום הכשר
דשיע וקשים ובליעתם , ראה לי להתיר כלי זכוכית אפילו במכיסן לקיום (א סוף דיבור הראשון, ב ט"פסחים פ ן"ר

  ).תן כלי זכוכית אין בולעין ואין פולטין' ומצאתי כתוב דהכי איתא באבות דר, מעוטה מכל הכלים
שאים ,  צריכים שום הכשראין, ואפילו משתמש בהם בחמין, אפילו מכיסן לקיום, כלי זכוכית (ו" סכע"שו

 .)ובשטיפה בעלמא סגי להו, בולעים
  ).ולא בלע כלל, לפי שהוא חלק מאד(ק יא "קלה ס' ד סי"ז יו" ט647

 .ן דלעיל"הם כדברי הר, )דשועים וקשים הם ובליעתם מועטת מכל הכלים(ק כג "ך שם ס"ואילו דברי ש
כוסות כלי זכוכית ששתו בהן בשאר ימות השה אסור דהי , ורביו יחיאל מפריש היה אומר ( מרדכי רמז תקעד648

הואיל ותחלת ברייתן מן החול והתורה העידה על , משום דהוי ככלי חרס, אפילו על ידי עירוי, לשתות בהן בפסח
מכל מקום שורין בהן פתיתין של לחם חם , ואף על גב דתשמישו בצון. כלי חרס שאין יוצא מידי דופו לעולם

  ).ש והוי כמבושלוהוי כבו, ביין
דהי כוסות של זכוכית ששתו בהן שאר ימות השה אסור , רביו יחיאל מפריז היה חושב לומר (תשלז' אגור סי

  .)לשתות בהן בפסח
  .)ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהי להו (ו" סכא"רמ
 .ה ולעין כלי זכוכית" די"בבא בהו). היתוך זכוכית והוא מן החול ככלי חרס (ב, ת עח ל" לג"סמ
 ולא אמרו שכלי חרס איו . או הגעלה,אפילו הוא כלי חרס מועיל לו מילוי ועירוי): "א"סס( לעיל כבר תבאר 649

  ". אלא כשבלע בו האיסור על ידי חמין,יוצא מידי דופיו לעולם
על ידי כבישה מעת ... תמש בהן ש"ולכן אם , "הרי הן ככלי חרס"שדעה זו סוברת ש, ולמרות זאת תבאר כאן

  ".אפילו הגעלה איה מועלת", "לעת
שהזכיר בדבריו שאסרו כלי הזכוכית , שכאן לא בא אלא לבאר דעת רביו יחיאל מפריש, אפשר לומר' ולכאורה הי

  .ושדיו ככלי חרס שאין עירוי מועיל להתירן, מטעם כבוש כמבושל
שמא ... והגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש לחוש : ")גם בוגע למעשה(אמם מיד בסמוך מבואר 

דיו , וראה לי דאם עמד בו חמץ מעת לעת): "ק מט"ס(א "ומקורו ממ". שתהה בתוכו משקה חמץ מעת לעת
  ).א"סס(ואיך יתאים זה עם האמור לעיל  ".כתשמישו בחמין

יש לכאורה ): "לא'  עב"חי. י.יגדיל תורה קובץ (ק ר הצמח צד"לפי אדמו,  הורביץ מפאלצק"כבר הקשה כן מוהר
כיון ', או על ידי כבישה מעת לעת כו' א דאפילו הגעלה לא מהי כו"שכתב וי, ג לעין כלי זכוכית"סתירה מסעיף ע

ש "יעו' ולא אמרו כו, א שכתב ואפילו כלי חרס מועיל מילוי ועירוי או הגעלה"לסעיף ס, הרי הן ככלי חרס' כו
  ".ל"ה' א סי" ובאמת סתירה זו יש גם במ.ק"ודו

' הגעלה כו' א דאפי" וי,ג"ע' א סעי"ת' ש בסי"עוד ממ' ומה שהקשה מעל): "קה' ת צמח צדק סי"שו(והשיב לו 
'  בסעיתב גם כן שכבר כ,ל" על רביו זא קשה מידי ל ... הוא כלי חרסלו ואפיתבא כ"ס'  ואילו בסעי,לי חרסככ
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  .650במדינות אלו

 נוהגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש לחוש בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ 651לפיכך

___________________ 
'  ובסעי,] אפילו על ידי מילוי ועירוי והגעלה,שלא להשתמש בפסח בחבית של שכר[' כויר א ועכשיו הגו להחמ"ס
ועכשיו  [ג" מוהוא בסעיף, תבאר][ו שישים כמלי חרס  שהמהג הוא שלא להשתמש בפסח כלל בכם כן גתבב כ"ע

 לא חש לבאר כןם  וא,] כי אם בחדשים,בדורות האחרוים הגו כל ישראל שלא להשתמש כלל בפסח בכלי חרס
 והי דיש ].מותרין... אבל אם עבר והשתמש בו בפסח  [שםתבאר ][ו של כמ" כיון דבדיעבד קיי,]ג"ע[ף בסעי
כמו  , הרי באמת המהג להחמיר יותר,ג"ע'  בסעיתבאר][כמו ש ]המתירים אף לכתחלה בכלי זכוכית[ם חולקי

  ".ג"מ' סעיתבאר ][ש
 כמ״ש, ןבצו כשבלע ועירוי הגעלה דמועיללי חרס מכ גרע מי וצ״ע): "ו"סכ תא 'סי ח"או (פתים למחת הוספותב[

 דמצוי משום החומרא שטעם בתוכ, גופא ״עוהש על בזה מהתש, ית מאירבבב ראיתי ושו. ״א סעיף סז״ל הרב
  ".יעו״ש יסטמוע בדמים חדשיםות לק

 להשתמש תיבות שחסר לומר אפשר הי׳ ואם"): "ר הזקן"אדמוע "הערות לשו("י ריבלין יסה ליישב "ומוהרא
ורוצה , והייו דמיירי בכלים ששתמש בהן חמץ בחמין". אתי שפיר הוי... כבישה  על ידי או בחמין בפסח

  .שזה אסור לדברי הכל בכלי חרס, להשתמש בהן בפסח על ידי כבישה מעת לעת
  .כב' וראה גם מה שביאר בזה בתשורות שי סי

  ].איו זקוקים לכל אלו, ת צמח צדק"שואמם אחרי שהובא לעיל מ
דאף שתשמישן בצון , לעין כלי זכוכית, בשו״ע שם בסעיף כ״ו ברמ״א בהגה): "סד' סי(ג "ת מהרש"וכן ביאר בשו
והרמ״א , משום שאו חוששין שדין ככלי חרס, מכל מקום אפילו הגעלה לא מהייא להו לעין פסח, מעת לעת

ולכאורה קשה דמה בכך דימא דדין . וכן כל המעתיקים, ה העתיק גם בשו״ע התיאודבר ז, מסיים שכן והגין
כל שהי׳ תשמישן רק , הא אפילו בכלי חרס גופייהו מבואר בסעיף כ״א דמועיל בהו הגעלה ומלוי ועירוי, ככלי חרס

הגעלה ולא מילוי אכל מצד המהג באמת איו מועיל להו לא , ועל כרחך צריך לומר דזהו הוא רק מדיא. בצון
  ).שיד' ע, ג הערה לח"פי" הגעלת כלים"ראה גם " (ועירוי

 הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו ...אם רוב ): "בסוף הסעיף(ומכל זה מובן שזהו גם ביאור האמור לקמן 
ל ידי מילוי  או ע,אם כן הכשירו קודם ששתמש בו על ידי הגעלהאלא  ...  אף בדיעבד אסורין ...מעת לעת או יותר

אבל לכתחלה , לא הותר אלא בדיעבד שעבר והשתמש בו בפסח, ומהמשך הדברים ראה דאף אם הכשירו. "ועירוי
המהג הוא שלא "כי , והוא מטעם האמור לעיל, אף כשאסר על ידי כבוש כמבושל, אין סומכים על ההגעלה

  "להשתמש בפסח כלל בכלי חרס ישים
*  

כלי חרס הישים אפילו לא שתמש בהן חמץ ): "ג"סמ(שתבאר לעיל , ה בין כלי חרסאלא שמכל מקום יש הפרש בז
  ".כי אם בצון אין משתמשין בהם בפסחמעולם 

; או שכבש בהם חמץ מעת לעת, המהג הוא רק שלא להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בחמין, כלי זכוכיתלבין 
  ).חרסדלא כמו בכלי ( השתמשו בו בצון והגין להקל אבל אם
וראה לי דאם עמד בו חמץ מעת ... אפילו בלא הגעלה כשר , אם הוא תשמישו בצון): "ק מט"ס(א "מומקורו ב

 ".דיו כתשמישו בחמין, לעת
כי חושבים , ואי המחבר ראיתי והגים חכמי צרפת ואשכז שלא להשתמש בהן כל ימי פסח (תשלו'  אגור סי650

): ק א" סבקוטרס אחרוןפז ' סי(וראה לעיל . )הג באשכז ובמדיות אלווכן המ (ו"א סכ"רמ. )אותם לכלי חרס
  ".א איו אלא מהג לכתחלה"ת' ובסי"

*  
' ע, ג הערה לח"פי" (הגעלת כלים"סיכום ראה . רבו דעות פוסקים האחרוים בזה, ולעין זכוכית בשאר איסורים

  ).ג- שיב
וכן , ודים ככלי חרס, ויש הסוברים שגרע מזכוכית,  זכוכיתיש מדמים דים לכלי, )פורצלן(ולעין כלי חרסיה 

  ).ג הערה שא"פי" הגעלת כלים"סיכום ראה (תפשט המהג 
סיכום (אם יש להם דין כלי זכוכית , )שהם עמידים בפי אש ומבשלים בהם(כך רבו הדעות גם לעין כלי פיירקס 

 ). ו ובהערות שם- ה"ג סשע"הגעלת כלים פי"ראה 
וכיון שהמהג הוא שאין הולכים ) ב(, )כאמור כאן(כיון שהמהג להחמיר שזכוכית יש לו דין כלי חרס ) א: ( הייו651

 ישים להשתמש כלל בפסח בכלי חרסוכיון שהמהג שלא ) ג(, )כאמור בסוף הסעיף הקודם(אחר רוב תשמישן 
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  . או שמא נשתהה בתוכו משקה חמץ מעת לעת,חם

 אם רוב ,ללו מותרין הרי חמין ה, בלא שום הכשר, אפילו בחמין,652אבל אם עבר והשתמש בו בפסח
  .653תשמיש כלי זה כל השנה הוא בצונן פחות מעת לעת

 או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות ,אבל אם רוב תשמישו כל השנה הוא בחמין
 אף ,654ש לקיום" כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהן יי,משקה חמץ בתוכו מעת לעת או יותר

  . או המשקה שעמד בו מעת לעת,ו בובדיעבד אסורין החמין שנשתמש

___________________ 
פיכך והגין שלא להשתמש בפסח בשום כלי זכוכית שיש ל ")649וראה לעיל הערה . ב"ג וסס"כאמור לעיל סמ(

 ".שמא שתהה בתוכו משקה חמץ מעת לעת  או,לחוש בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ חם
מכל מקום פשוט שבדיעבד אין איסור  (ק ל"ז ס"ט. )ומיהו בדיעבד אין להחמיר כולי האי (ק יט" דרכי משה ס652

כיון דאפשר , דכאן לא מקרי דיעבד): "ק לב"ס(י "וכפירוש הח). ד אין להחמיראבל בדיעב (ק מט"א ס"מ. )כלל
  ".אם עבר והשתמש בו בפסח"ולא התירו כאן בדיעבד אלא להתיר התבשיל ". לקיימם עד אחר פסח

כדלקמן , אלא במקום שיש לצרף דעה וספת להיתר, שלא להתיר התבשיל בדיעבד, ומכל מקום הכריע רביו
 .בסמוך

דעת הפוסקים שהולכים אחר רוב ) א: (כיון שיש כאן שי טעמים להיתר, קא בזה מתירים התבשיל בדיעבד שדו653
  ).כדלעיל בתחלת הסעיף(דעת הפוסקים שזכוכית איו בולע ) ב). (כדלעיל סעיף הקודם(תשמישן 

דהייו , אלא כשיש לצרף טעם וסף להיתר,  בזכוכיתשאין מתירים בדיעבד, )655הערה (וכן רואים לקמן בסמוך 
  .שהגעילו את כלי הזכוכית

שאין סומכים בדיעבד על דעת הפוסקים שהולכים , )212והערה , ג"וסוף סל, א"וסל, ח"ריש סכ(וכן רואים לעיל 
שיש מתירים בפסח בדיעבד ותן , ו בן יומודהייו כשאי, אלא כשיש לצרף טעם וסף להיתר, אחר רוב תשמישו

 ).ח"תמז ס' כדלעיל סי(טעם לפגם 
שהוא שוהה בו יין זמן , כיוסו של קקים לקיום: "י"ופירש, "שמכיסו לקיום): "ב, ז עד"ע(בלשון הגמרא  654

ץ בתוכו משקה חמ"כאמור כאן . ואסרה הצלוחית על ידי כבוש כמבושל, והייו שכבש בו מעת לעת". מרובה
  ".ש לקיום"להכיס בהן יי): "ב"סס(וכן הוא לעיל ". ש לקיום"להכיס בהן יי... מעת לעת 

ועל זה . וכבוש בצון אסר במעת לעת, שכבוש בציר או חומץ אסר בשיעור בישול ,)491הערה (ובאמת תבאר לעיל 
ולא על ידי , הייו על ידי כבישה מעת לעת דוקא, כשמכיסו לקיוםש אוסר הכלי דוקא "שגם היי, מבאר כאן

  .שיעור בישול
אסור ... ש "הכיס מי דבש של פסח לתוך חבית של יי): "ג"סס(וכמבואר לעיל , ש יש לו דין דבר חריף"ואף שגם היי

  ".ש איו פגם אפלו לאחר כמה ימים והוא ותן טעם לשבח במי דבש"שטעם היי... לשתותו 
, הבישולים' אפילו יש כמה ימים בין ב, ש"מי דבש שתבשל ביורה שבישלו בה יי): "ו"תמז סמ' סי(וכן תבאר לעיל 

פגם ) הבלוע ביורה(ש הוא חריף מאד ומחמת חריפותו אין טעמו "שהיי, אסור לשתותו אפילו ביום טוב האחרון
  ".והוא ותן טעם לשבח במי דבש, אפילו לאחר כמה ימים

 542הערה (תבאר לעיל וכבר( ,ו בזה כמו הכבוש בצירתבאר לעיל , שדיש)פ שהכלי לא היה "ואע): "ז"תמז סכ' סי
בן יומו ופגם טעם החמץ שבתוכו מכל מקום כשהטעם הפגום בלע לתוך המליח שהוא חריף וחזק מחמת טעם 

  ".לשבח שהחריפות מבטל את פגימתוהמלח שכס בו הרי טעם פגום זה הפך בו 
 ".ועל ידי חריפותו מבטל את פגימת הטעם מחמת שאיו בן יומו ועשה טעם לשבח): "ט"ס(וכן הוא לעיל שם 

יבליע בתוך הכלי או בתוך האוכל בשיעור כדי , ש"כך גם היי, שכמו הציר והחומץ, יוצא לכאורה' ולפי זה הי
  .)מראי מקומות וציויםראה (שירתיח 

ש דיו כמו "שלעין זה גם היי, אלא שכל זה הוא רק לעין שהחריפות מבטל את פגימתו הטעם מחמת שאיו בן יומו
  .זה לא אמר אלא בציר וחומץ החזק, כ לעין להבליע בכלי בכדי שיעור בישול"משא. הציר

כ בחומץ שאיו חזק "משא, חוהייו שדוקא חומץ החזק שאיו ראוי כלל לשתיה מבליע ומפליט בשיעור כדי שירתי
איו מבליע ומפליט אלא , ש שהוא ראוי לשתיה"ומכל שכן היי, )לה' ב ע"ח" שיעורי הלכה למעשה"ראה (כל כך 

 .)55' רות ובאורים גליון תתמט עהע. מראי מקומות וציוים .מח' פסקי הרב עראה (כמו המים , בשיעור מעת לעת
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  :656 או על ידי מילוי ועירוי,655אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו על ידי הגעלה

 אין ,)ט"שקורין גישמעלצ (658 כלי כסף המצויירים בצד הפנימית שלהם בהיתוך זכוכית657עה
מרים שאין  לפי מנהג מדינתינו שמחמירין כהאו, אפילו על ידי הגעלה,להשתמש בו בפסח לכתחלה

  .659הגעלה מועלת לזכוכית

__________________ 
וראה לי דאם עמד בו חמץ מעת לעת דיו כתשמישו . דיעבד מהי הגעלהפ ב"עכ, ואם תשמישו בחמין ( שםא"מ 655

  .ק סח"י ס"חהובא ב. )ומכל שכן באותן שמשימין בהן יין שרף לקיום... בחמין 
שהם חלקים ... אין צריכים שום הכשר לפסח "' שהרי לדעה הא, ואף שלכל הדעות אין ההגעלה מועלת בכלי זכוכית

  ". ככלי חרס...אפילו הגעלה איה מועלת לכלי זכוכית "' ולדעה הב, "וקשים ואין בולעים כלום
שכלי חרס איו יוצא מידי ): "א"סס(כדלעיל , שאין ההגעלה מועלת בכלי חרס, "ש לקיום"הכיס בהן יי"וכך גם ב

  ".חריפות...כשבלע בו האיסור עלי ידי ... דפיו לעולם 
 דבדיעבד ודאי לא ,ת והכא מיירי בכלי זכוכילי חרס מיירי בכדהתם): "קה' ח סי"או(ת צמח צדק "תבאר בשו
'  והייו שבדיעבד סומכים בעיקר על דעה הא." דאין בולעין כללש אומרים דהא י,לי חרס בהו כמו בכםמחמירי

  .פ בכלי מתכת"שהיא מועלת עכ, אלא שהצריכו לצרף לזה גם הגעלה, "אין צריכים שום הכשר לפסח"ש
רק דסומכין , דלעין פסח גם בדיעבד לא סמכין על זה דלא בלע כלום): "י קמד"סוס(מרי יושר ת א"וכן ביאר בשו

  ".דלא הוי ככלי חרס רק ככלי מתכת או עץ דמהי הגעלה
הרי ". אפילו על ידי הגעלה... ש תמיד "והגו שלא להשתמש בפסח בכלים שהיה בהן יי): "ב"סס(ואף שתבאר לעיל 

אבל בדיעבד , וכל זה לכתחלה): "ג"סס(מכל מקום תבאר לעיל . ש"עלה מועלת בבליעת יישגם בכלי מתכת אין הג
 .ולכן גם כאן בכלי זכוכית מתירים בדיעבד על ידי הגעלה". מותר לשתותו בפסח... ששכח והכיס מי דבש 

אין , שו בחמיןעל ידי הגעלה הייו בשתמ, ועל כרחך הרב לצדדין קתי): "קמד 'סי ב"ח (יושר אמריביאר ב 656
): שם(א במה שכתב "וזאת היא כוות המ". ועל ידי מילוי ועירוי הייו בשתמשו בצון, מילוי ועירוי מועיל כלום

שמועילים בו מילוי ועירוי או הגעלה  דהייו, "דיו כתשמישו בחמין, וראה לי דאם עמד בו חמץ מעת לעת"
  ).סא- ס"כדלעיל ס(

וכן שאר כל הכלים שבלע בהן איסור על ): "א"סס(וכבר תבאר לעיל , "ש לקיום" ייהכיס בהן"ואף שמיירי כאן ב
אין מילוי ועירוי , ש הוא חריף"וכיון שגם יי".  אין מועיל להם אלא הגעלה וליבון,ידי חמין או על ידי חריפות

  ?ואם כן איך מועיל כאן, מועילים בו אפילו בכלי מתכת
ג הלשון "בסעיף ע): "לא' ב ע"חי. י.קובץ יגדיל תורה (ר הצמח צדק "לפי אדמו,  הורביץ מפאלצק"דן בזה מוהר

. 'או על ידי מילוי ועירוי כו' אלא אם כן הכשירו כו', ש לקיום כו"שדרך להכיס בהן יי' כגון צלוחיות כו, בסופו
, ו על ידי חריפותוכן שאר כל הכלים שבלע בהם איסור על ידי חמין א, ל שכתב"א ה"קשה לכאורה מסעיף ס

לצדדין , ג על ידי הגעלה או מילוי ועירוי"ואפשר לתרץ בדוחק דבסעיף ע. ק"איו מועיל אלא הגעלה וליבון ודו
  ".ש"ועל ידי עירוי לא קאי איי, קתי

ש שחמוצו "ל דדוקא על ידי חריפות מלח או ביי"ואולי דעת הרב ז): "י קמד"ב סוס"ח(וכן דן בזה באמרי יושר 
, וצריך לעיין בזה... דמליחה ובית שאור גרע טפי ... בל על ידי שאר דבר חריפות שפיר מהי מילוי ועירוי א, קשה

הערות ובאורים גליון . א והערה סא"ג סע"פי" הגעלת כלים"ראה ". (ל סתם ולא ביאר מאין הוציאו"כי הרב ז
  ).120' תש ע

ואילו ,  מילוי ועירויל ידיג ע"י ע"ש ססע"עוד על מ'  מעלומה שהקשה): "קה' ח סי"או(ת צמח צדק "שוועוד השיב ב
 והכא לי חרס דהתם מיירי בכ,א קשה מידיל',  חריפות לא מהי עירוי וכול ידיא משמע שכשבלע ע"ס' בסעי

  ." דאין בולעין כללש אומרים דהא י,לי חרס בהו כמו בכם דבדיעבד ודאי לא מחמירי,תמיירי בכלי זכוכי
אין מועיל , על ידי חריפות... וכן שאר כל הכלים שבלע בהן איסור "שהרי תבאר לעיל שם , דושהע כוותו הק"וצ

ואף הגעלה איה מועלת  .הרי שגם בכלי מתכת אין המילוי ועירוי מועיל בדבר חריף, "להם אלא הגעלה וליבון
' כים בדיעבד בעיקר על דעה האשכאן סומ, ובכל אופן ראית הכווה). כדלעיל הערה הקודמת(ש אלא בדיעבד "ביי

 . ש"אף שאיו מועיל כל כך ביי, וסגי בצירוף היתר של מילוי ועירוי, "דאין בולעין כלל"
 . סימון סעיף עד חסר בכל הדפוסים657
 .)600והערה  (ט"כדלעיל סס, יש לה דין כלי חרס לכל הדעות, כ כלי חרס המצופים בתוכם בהיתוך זכוכית" משא658
  ."וש, ג"וכדלעיל סע. בשם רבו יחיאל,  רמז תקעדמרדכי 659

אם ההגעלה מועלת , )מתכת  כליעל  זכוכית  אבקת התכתחומר צבעוי הוצר מ(רבו הדים בכלי אמאיל , על פי זה
 ).ז והערה ו"ג ס"פי" (הגעלת כלים"סיכום הדברים ראה . בהם
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 או על ידי מילוי , על ידי הגעלה660 מותר להשתמש בו בפסח,אבל אם הוא בצד החיצון של הכלי
  .662 שהרי ההיתוך זכוכית שמבחוץ לא בלע כלום מהחמץ שנשתמש בו מבפנים,661ועירוי

 גם צד החיצון  ונתחמם, וכלי מתכות שחם מקצתו חם כולו,663ואף שלפעמים עירו לתוכו חמץ רותח
  .) שיש סוברין כן664ש למעלה"כמ( ונבלע שם טעם החמץ בזכוכית הקבוע שם ,של הכלי

אף אם יהיה משקה . מכל מקום כשישתמש בו בפסח לא יהיה נפלט כלום מהזכוכית למשקה שבתוכו
 מכל מקום . שכלי מתכות שחם מקצתו חם כולו, ועל ידי כן יתחמם גם צד החיצון של הכלי,רותח
 אין לו כח להפליט גיעול הבלוע שם ולהוליכו ,ת חום זה שאינו חם אלא מחמת חום מקצת השנימקצ

  .665ד"צ' ד סי" כמו שנתבאר ביו,למקצת השני

__________________ 
יראה דאם הציור מבפים ודאי ... ט "ירים שקורים בארצותיו גשמעלצכלי כסף המצוי (קלב'  תרומת הדשן סי660

והטעם כי . והגו כמה גדולים אחריו לאסור. וכן דרש גדול אחד לפי כמה שים ברבים, אסור להגעיל לצורך פסח
בית יד אמם אם הציור רק על ה... כך שמעתי מן האומים , הציור הזה לא עשה כלל כי אם על ידי היתוך זכוכית

וכן . כיון דליתא למיחש כלל ששתמש שם בשריית פתיתים, כולי האי לא מחמרין, או למעלה על הכסוי מבחוץ
ט "וכן כלי כסף שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין גישמעלצ (ו"א סכ"רמ. )ראיתי רברבתא דמורים הלכה למעשה

  .)אבל מבחוץ איו מזיק, אין להגעילו
פ שלפעמים מגיע "ואע): "סעיף יז(כמבואר לעיל , חמץ חם בצדו החיצוי ובלע בוואין חוששים שהשתמש בו ב
 ".לפיכך אין חוששין,  מכל מקום כיון שרוב הפעמים אין מגיע תשמיש החמץ עד לשם,תשמיש החמץ גם מבחוץ

 ).142הערה (ותבאר לעיל 
והייו הכלים (כדלעיל סעיף סא , ואפילו בכלי חרס. סעיף  כדלעיל ס, שמועיל בכלים ששרה בהם חמץ בצון661

  ).656והערה (כדלעיל סוף סעיף עג , ומכל שכן בכלי זכוכית). כדלעיל שם, שאסרו על ידי שריה בלבד
  ?ן מה יועיל המילוי ועירויואם כ, "שלפעמים עירו לתוכו חמץ רותח): "כדלקמן בהמשך דבריו(אמם כאן מיירי 

, מכל מקום יש להקל בזה משום דרוב תשמישו הלא הוא רק בצון): "ק קצב"שער הציון ס(ותירץ במשה ברורה 
  ".וגם דמיירי באיו בן יומו, ואף שלא על ידי כבישה

מקומות מראי ראה " (שאין הולכים בהגעלת כלים אחר רוב תשמישן"מהגיו ) סעיף עב(אמם תבאר לעיל 
  .)וציוים כאן

, שאם ידוע שלא השתמש בהם אלא על ידי כבישה בצון, )656ראה לעיל הערה (ויותר מסתבר שלצדדים קתי 
ל "ועל הדין השי ה". על ידי הגעלה"אזי ישתמשו בו " לפעמים עירו לתוכו חמץ רותח"ואם . יספיק מילוי ועירוי

 . בהמשך הסעיףממשיך לדון
... לא אמרין דהוליך בליעותא בכולו , אף על גב דאמרין בכלי מתכת חם מקצתו חם כולו( תרומת הדשן שם 662

דאיכא למימר דהייו טעמא , ת דאין ראייה מזה"וא... בישל במקצת כלי אין צריך הגעלה אלא במקום בליעותא 
, ובידון דידן ליכא למימר הכי... ן כבולעו כך פולטו משום דאמרי, דמהי בכלי חושת הגעלה במקום בליעותא

אלא משום , אין הטעם משום כבולעו כך פולטו... הא ליתא . כלי חרס הוא]כ[דאי בלע הציור שוב איו פולט ד
  ).דמעיקרא לא בלעי בכל הכלי

 .)169והערה , ב"סוף סכ(דלעיל " יש חולקים"והוא כדעת ה
דבעירוי בלאו הכי מי לא אמרין , ל בלאו הכי כון"דיו דתרומת הדשן ה): "א, קעו(ד צמח צדק "פס העיר ב663

והתם אי אפשר לחוש רק לעירוי כו, ל באריכות"דמוליך בליעתו ביתר הכלי כ'."  
עירו לתוכו חמץ "וכל החשש הוא ש, שכלים אלו אים מעמידים אותם אצל האש, והייו כאמור לקמן בסוף הסעיף

, ה"זה סל' ובסי. יט, שיח' סי(כדלעיל , והרי הכלל הוא שעירוי איו מבשל ואיו מבליע אלא כדי קליפה". רותח
  ).558והערה , ד"וסס, 254והערה 

 .שאז מבליע ומפליט מכולו לדעה זו, וך כלי ראשוןלמי שהכיס כלי זה לת, ומכל מקום פקא מיה מהלכה זו
 ). 165והערה , סעיף כב(דלעיל " יש אוסרין"כדעת ה 664
מה שתחב בכל ערים מש, או איפכא, התוחב כף חולבת בקדרה של בשר): "בדעה הראשוה (א"ע שם ס"שו טו665

  ". בקדרהממו 
משערין בכל מה שתחב , או להפך, כשתוחבין כף חולבת בקדרה של בשר): "י ביטולמצוה ריג די(ק "ומקורו מסמ

  ".אבל מה שלא כס ברוטב אין אוסר... בקדרה של בשר 
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 ויתחמם צד החיצון של הכלי חום ,ואין חוששין שמא ירתיח בו משקה אצל האש בתוך הפסח(
 לפי שאין דרך כלל .666עה בו ויפלוט טעם החמץ הבלוע בהיתוך זכוכית הקבו,גדול מחמת האש

  ):667להרתיח אצל האש כלי כסף חשובים המצויירים

  הכשר שפוד צליית בשר 

 בשר מלוח במלח שלא נבדק מפירורי 669 שכל השנה צלו בו, שנצלו בפסח בשפוד ישן668 עופותעו
 אלא חשש , כיון שאין בשפוד חמץ ודאי,670 הרי עופות הללו מותרין,חמץ שדרכם להמצא בין המלח

  .672 כי אין מחזיקין איסור מספק,671 ומספק אין לאסור בדיעבד, פירורי חמץ שבין המלחספק

 ובפסח צלו בו בשר בלא , אפילו משהו,אבל אם פעם אחת צלו בשפוד זה מולייתא או שאר חמץ
 אפילו 676 ולמנהגנו,675אם השפוד הוא בן יומו (674 הרי בשר זה אסור אפילו בהנאה, בינתיים673הכשר

___________________ 
מכל מקום לא אמרין שמפליט מאותו ... ל שמתחלה פשט האיסור בכולו "דאף את"): ק כד"ס(א כאן " המופירש

  ".ל"שאיו מפליט ממו כהייו ... ד "ש סימן צ"וכמ, צד שלא תחב
): א, בית ד שער ד לח(תורת הבית הארוך כמבואר ב, הפוסקים שהגעלה למקצתו איה מועלת לכולווהייו כדעת 

אי אומר בשל ): "שם(ובמשמרת הבית ". וכשהוא חוזר ומבשל בו במקצתו למחר היאך עלה הכשר לכולו"
  ".שצריך להגעיל כל הכלי, במקצת כלי
): ק ז"קכא ס' ד סי"יו(ז "וביאר בט". כל הכלים צריך להגעיל ידותיהם כמותם): "ב"סי(ע "בטוש וכן הוא כאן

  ".המקצת דלא סגי בהכשר ,א המחמירים"ש והרשב"שיש לפסוק כהרא"
, מקצת ליורה של הגעלהאותו כשתחב אחר כך את אבל , תבשיל אסור אסר כל הכלישבישל במקצת הכלי הרי שכ

  ).על ידי מקצתו( מכל הכלי לא פלט טעם האיסור
כלי מתכות שחם מקצתו חם כולו ותחמם גם צד החיצון של הכלי ובלע "כי , ומבאר רביו את טעם החילוק בזה

אין לו בכח להפליט גיעול , שאיו חם אלא מחמת חום מקצת השי, מקצת חום זהמכל מקום  ... שם טעם החמץ
  ".הבלוע שם
ל "וכן חילק רביו ז, ד שחילק גם כן בין בליעה לפליטה"ק כ"א ס"ת' א סי"במג "):א, קעו(ד צמח צדק "וראה פס

  ".ה"שם סעיף ע
  ".כשישתמש בו בפסח לא יהיה פלט כלום מהזכוכית למשקה שבתוכו", שלפי דעה זו, יוצא אם כן
כמו "ד, ליהסוברים שמועלת הגעלת מקצתו להכשיר את כל הכ, א"פסק כדעת הטור והרמ) סעיף כב(ואף שלעיל 

א "דלא כדעת הרשב, שכבולעו כך פולטו, "שבלע החמץ בהיד על ידי גוף הכלי כך הוא פלט ממו על ידי גוף הכלי
הערה (מטעם המבואר לעיל , ז"א והט"מכל מקום כאן הקיל כדעת הרשב, )168ראה לעיל הערה (ל "ז ה"והט
164.( 

 . אף להבליע ולהפליט בכולו–אמרין שחם מקצתו חם כולו ,  שהרי אם הכלי עומד אצל האש666
לא שכיחי כלל שמרתיחין בהן אצל , שכלי כסף חשובים כאלו שהן משוקדים ומצויירים (קלב' סי תרומת הדשן 667

 .)האש
 ).250והערה (ראה לעיל סעיף לה ,  לתוכו של סעיף זה668
, ומה שאין חוששים לזה. וכעת פלט ממו ובלע בבשר, מקום לחשוש שגם הדם בלע בתחלה בשפוד' בעצם הי 669

 .ד"עו ס' ד סי"יותבאר ב, פעמים באותו שפוד' ומתירים לצלות ב
 שצלו בו עופות בפסח שפוד ישן( רמז תקה מרדכי). שפוד ישן מותר לצלות בו בפסח(ה ' התרומה סי'  סימי ס670

שפוד ישן שצלו בו  (ז"ע סכ"שו). אף על גב דמקודם לכן צלו בו בשר מלוח מן המלח שלא בדק מחמץ, מותרין
 .)אף על פי שמקודם צלו בו בשר מלוח ממלח שלא בדק, עופות בפסח מותרין

 ).אין להתיר רק בדיעבד (ז" סכא"רמ 671
שאין כאן חמץ ידוע  (ק א" סא"מ. )אלא חשש מלח שלא בדק, מץ ידועכיון דאין כאן ח ( בדק הבית בסוף הסימן672

 ).380והערה (ו "וכדלעיל סמ. )מספיקא לא מחזקין איסור שהיה על הכלי חמץ... 
 .ג מהו ההכשר לשפוד" ראה לעיל סי673
מה שאין כן אם  (ק סט"י ס"ח. )תיים אוסרואם צלו פעם אחת מולייתא או שאר חמץ ולא לבוהו ב (א שם" מ674

 .)צלו בו מולייתא מחמץ
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מטעם שנתבאר ' שמשהו חמץ שנבלע בשפוד קודם הפסח לא נתבטל בתוכו בס ,)אינו בן יומו
  :ש" ע677ט"ד סימן צ"ביו

  הכשר הברז 

 , ורוצה להסתפק מהן בפסח, שמסתפקין מהן כל השנה678 נוהגין להדיח הברזות שבחביות של ייןעז
  :679לפי שכל השנה משתמשין בברזות בידים המלוכלכות מחמץ

 בודאי נתלכלך העץ מלכלוכית השכר שבתוך ,681 של שכר680תיה העצים שתוחבים בהם כלי שעח
 אלא אם כן הדיחו , ולפיכך אין לתחוב בו כלים בפסח,682 כיון שהעץ נתחב לתוך חלל הכלי,הכלי
  :יפה

___________________ 
שמותר אף אם שתמשו בשפוד חמץ , הא לאו הכי הוי ותן טעם לפגם, והכא מיירי בשפוד בן יומו ( שםח"פר 675

 .)ודאי
על זה  ויש חולקין ...אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל אפילו באכילה  (ח"תמז ס'  לעיל סי676

 .) אלו וכן והגין במדיות...הוא הדין לותן טעם לפגם ... ואומרים כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו 
 .)257. 256והערות (כדלעיל סעיף לה  677
דחיישין , יות שרוצה לשתות יין בפסחיעשו גם כן ברזות חדשות בחב (יא' יום קודם הפסח ע' ל' ל הל" מהרי678

הברזות  (ז" סכא"רמ .תשז'  הובא באגור סי).או ישפשף את הישות לצורך פסח, אולי ידבק שום חמץ בישות
 .)שבחביות של יין והגין להדיחן

 ).מפי שממשמשין בהם בידים המודבקים מחמץ(ק ב "א ס"מ 679
. )אין לתחוב בו צלוחית בפסח, ובצלוחית שותין שכר, בו צלוחיתהעץ שתוחבין  (קצג' י ווייל סי"ת מהר" שו680

 .)וכן העצים שתוחבין בהם כלי שתיה צריכין הדחה לשום בהם כלים בפסח (ז" סכא"רמ
 .)של שכר (ק ג"א ס"מ. י ווייל שם" מהר681
 .)ותלחלח ממשקה שבתוכם (ק עא" סי"ח 682
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  תנב סדר וזמן הגעלת כלים
  סעיפים' ובו ל

  סדר הגעלה

  .3כים הגעלה בכלי ראשון הצרי2 ומכניס לתוכה כל כלים, לוקח יורה ומרתיח בה מים,1 סדר הגעלהא

 כדי שיקבל מים רבים ויעברו , סביב לפיו5 של טיט4 יעשה שפה,וכלי גדול שאינו נכנס כלל לתוכה
 ונמצא שגם שפת , וירתיחם בתוכו אצל האש, ואחר כך ימלאנו מים על כל שפתו,המים על כל שפתו

  .הכלי הוגעל על ידי הרותחים שעברו על גביו

 ,7 שמיד הן זבין ויורדים משם דרך הטיט,6ינן מתעכבין הרבה על שפת הכליואף על פי שהרותחין א
 ולא נבלע בו החמץ אלא על ידי ,מכל מקום הרי גם כל השנה לא נתעכב החמץ על גבי שפת הכלי

  .9 הניתזים מהתבשיל לשפת הכלי8ניצוצות

 ל ידיולה לשפתו ע אין הגעלה ע,ומכל מקום אם לא יעשה שפה לפיו כדי שיעברו הרותחין על שפתו
 לפי שיש לחוש שמא עכשיו בשעת הגעלה זו לא יעלה ,ניצוצות הניתזין על גביו מהרותחין שבתוכו

 אי אפשר שלא העלה ,כ האיסור שנתבשל בתוכו פעמים הרבה" משא,שפתו) כל(ניצוצות על 

__________________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ז- א"ס(סדר הגעלה ) א(
  ).טו- ח"ס(איו בן יומו ובזמן היתר ', הגעלה על ידי ביטול בס) ב(
  ).כא- ז"סט(איו בולע , ובשעת רתיחה, כשטרוד לפלוט) ג(
  ).ד- ב"סכ(הגעלת היורה שהגעילו בה הכלים ) ד(
  ).ו- ה"סכ(הגעלת כלים בסל ובצבת ) ה(
  ).ט- ז"סכ(הגעלה בחמי טבריא ובשאר משקים ) ו(
 ). ל"ס( ידי בקיאים הגעלה על) ז(
לוקח יורה גדולה מלאת , סדר הגעלה( טור ).ר הוא יורה קטה בתוך יורה גדולה" א,וכיצד מגעילן (א"סע, ז עו" ע2

ומרתיחה בלי , לוקח יורה גדולה מלאה מים, סדר הגעלה(א "ולבוש ס) ומכיס בה כל הכלים, ומרתיחה, מים
 ).ומכיס בה כל הכלים שרוצה להגעיל,  מכל עבריו בפים ובחוץעד שיעלו הרותחין על פי כל הכלי, שיעור

 .ה"תא סכ'  שתבארו לעיל סי3
 אהדר ליה גדפא דלישא ,דההוא דודא דהואי בי רב עקביהש "ת, יורה גדולה מאי (ב"רע, ז דף עו"גמרא ע 4

 ויעברו הרותחין על ,הרבה כדי שתקבל מים ,שפה של עיסה סביבות פיה(י " ופירש.) ומליוה מיא וארתחה,אפומא
כדי , עושה שפה לפיו בטיט, כלי גדול שאיו יכול להכיסו לתוך כלי אחר מחמת גודלו (ו"ע ס" טור ושו).שפתה

 .)וממלאו מים ומרתיחו, שיתמלא היטב ויגיעו המים בשפתו
עביד ,  למיעבד בלישאאבל בפיסחא דאסור, והי מילי בשאר ימות השה... גדפא דלישא  (ב, ב ח" פסחים פף"רי 5

 .)עושה שפה לפיו בטיט (ע שם"טור ושו. ז' ב סי" פש שם"רא). לה גפא דטיא ומרתח לה
 .)אף על פי כן סגי, דומיא דתוכיות היורה, י שאים מתעכבים שם המים הרבה"שאעפ (ו" סח"פר 6
 .)ך פולטו ביצוצותל כבולעו ביצוצות כ"קי, ואף על גב שהמים זבין משם דרך הטיט (ק יא" סא"מ 7
 קסבר כבולעו כך , אי לאו רב עקביה דגברא רבא הוא,אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא (גמרא שם 8

 .א שם"מ. ק יא"ז ס" ט). מה בולעו בצוצות אף פולטו בצוצות,פולטו
לע החמץ גם ביד שכששתמש חמץ בחמין בגוף הכלי ב): "ב"תא סכ' סי( אבל אין חוששים למה שתבאר לעיל 9

  ". שכל מתכת שחם מקצתו חם כולו,הכלי
כמו שבלע החמץ בהיד על ): "שם(מהטעם שתבאר לעיל , בלא שפה לפיו, סגי בהגעלה הכלי עצמו' כי מטעם זה הי
 'וכדלעיל סי, שכבולעו כך פולטו, הייו על ידי הגעלת גוף הכלי, " כך הוא פלט ממו על ידי גוף הכלי,ידי גוף הכלי

  ).168סוף הערה (תא 
זה איו פלט ממו על ידי הגעלת , "היתזים מהתבשיל לשפת הכליעל ידי יצוצות "כ מה שבלע בשפת הכלי "משא

 .אלא על ידי שיעשה שפה לפיו, גוף הכלי
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  .10שפתו פעם אחת) כל(ניצוצות על 

 ויקח אבן רותח או ,וירתיחם בתוכו אצל האש , ימלאנו מים היטב,ואם אינו רוצה לעשות לו שפה
  :11 ומתוך כך ירתיחו יותר ויגברו ויעלו על כל שפתו,לפיד אש וישליכנו לתוך הרותחין

 וישטפנו במים ,12 ישפוך הרותחין מתוכו, או על ידי אבן ולפיד,ולאחר שהגעילו על ידי שפה (ב
פט הראשון על ידי שפה או אבן ולפיד  וירתיחם בתוכו ויגעילנו כמש14 ויחזור וימלאנו מים,13קרים

__________________ 
תיחות שם ולא הוכסה לתוך יורה  שיתז הר, יצוצותל ידילאו בולעו אלא ע, מה בולעו ביצוצות ( שםי"רש 10

 הואיל ותמלאת יפה יפה ,פ שלא הכיסה לתוך יורה אחרת"אע, כך בשעת פליטה, אחרת בשעת בליעת האיסור
 דלמא לא הוה מסקא יצוצות על השפה , משום דאי לאו הכי,ומיהו גדפא בעין.  ופולטומעלה יצוצות על שפתה

 .ז שם"ט. ) אם לא העלה יצוצות כל שעה העלה פעם אחת,ים הרבה אבל איסור התבשל בה פעמ,בהא זימא
ל היה מגעיל "שרביו אברהם זצ, ל"אלעזר מוורמשא זצ' רביו הרב ר' וכתב מו(רצט ' ז סי"אור זרוע פסקי ע 11

, ולוקח זבות האודים מבוערין או אבים מלבין ומשליכן ליורה, היה מרתיחה מלאה מים, לקהל היורה הגדולה
' וכן ההיג אביו של מו. ומשליך בשפיכה מים המרותחין לחוץ, המים מרתיחין ושפכין בכל סביבות שפת היורהו

בבית אבא מורי ראיתי שלא היו  (84' תסד ע' ה סי"ראבי). וכן והגין בכל ארץ לותיר. אלעזר במגצא' הרב ר
). ועדיף מהתזת יצוצות, ים מכסים את כולה שהיו מ,או אבן רותח היו משליכין ביורה] ד[אך או, מתקין גדפא

אלא לפיד אש או אבן רותחת היה משליך לתוך היורה בעודה , ל לא היה עושה גדפא"ורביו יואל ז (ש שם"רא
או יקח אבן רותחת (א "ס ע"טור ושו. )ועדיף טפי מהתזת היצוצות, והמים רותחין עולה על פי שפתה, רותחת

  .)ומתוך כך ירתיחו המים יותר ויעלו על שפתו, וכו בעודו רותחוישליכו לת, או לפיד אש
 .והחילוקים שבייהם, שלושת האופים בהגעלה על ידי אבן מלובן, )206הערה (תא ' וראה לעיל סי

 .ו"יתבאר לקמן ס,  הטעם שצריך לשפום המים לחוץ12
 .ה"ר לקמן סיתבא,  הטעם שצריך לשטוף במים קרים13
 שאין במים ,המים שביורה אסרין מחמת היורה): "ח"ס(יתבאר לקמן , הטעם שהגעלה הראשוה איה מספקת 14

  .וחוזרין המים האסרים ובלעים בדופי הכלי, "ששים כגד כל עובי דופי היורה ושוליה
 אין כל גופן ממשות ,בלעו ביורהלפי שהמים הללו שחזרו ו): "ב"סכ(יתבאר לקמן , והטעם שהגעלה השיה מועלת

 כגון . דהייו לפי ערך גיעול פליטת כל גוף היורה גד כל המים שביורה, ואין בהם איסור אלא לפי חשבון,איסור
 יש גם כן במים הללו שחזרו ובלעו ביורה עשר חלקים ,אם יש בכל המים שביורה עשר פעמים כמו כל גוף היורה

 לפיכך כשחוזר ומגעיל היורה . וחלק אחד עשר הוא הגיעול שפלט מהיורה למים,של מים המותרים שהיו ביורה
 הוא מתבטל במים שביורה  ועכשיו, הרי חוזר ופלט ממה הגיעול שחזר ובלע בתוכה בהגעלה ראשוה,'פעם ב

  ".ביותר מששים
ושוב , "ית בילהחתיכה עצמה עש", ואף שיש פוסקים שבשעה שערבו המים בהגעלה הראשוה בפחות מששים

מכל מקום בידון דידן סומכים על דעת הפוסקים שהמים של הגעלה הראשוה לא . צריך ששים לבטל אותה
  .ולכן מועלת הגעלה השית לבטל את שארית האיסור שבמים הראשוים, אסרו אלא לפי חשבון

ין ההיתר עשה בלה שיצטרך ששים א... ורביו אפרים היה אומר  (ב סוף דיבור הראשון,  חולין ק'תוסכמבואר ב
לפי פירוש רביו אפרים ודאי יחא מה שצוה הכתוב להגעיל כלי ...  אלא כגד האיסור הבלוע ,כגד כל החתיכה

ואי . לבטל האיסור' הא אין במים ס, יורה גדולה שאי אפשר להגעיל בתוך כלי אחר היכי משתריא   דהשתא,מדין
ואי לא משערין אלא באיסור עצמו . ים הראשוים עשו בלה וחוזרין ואוסריןוהלא המ, שיחזור ומגעילה בשיה

  .)יחא
דלא אמרין בכל איסורין שבתורה חתיכה עצמה עשית ... ורביו אפרים היה מדקדק (י לח " סוסז דחולין"ש פ"רא

והלא אין , רו יורה גדולהכי היאך יכשי. ויחא מי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בי יומן... בילה 
ועשו כולן חתיכה , והמים הפלטין ממה תערבין במים שביורה וותן בהם טעם, במים ששים כגד היורה

ומעט איסור הפלט מן היורה , כי לא עשו המים כולן בילה, ולפירושו יחא. דאיסורא וחוזרין ובלעין ביורה
  ).ט איסור בטל בששים במיםואותו מע, חוזר ובלע בתוכו ומגעילו שית

אלא בבשר בחלב אבל לא בשאר , לא אמרו חתיכה עצמה עשית בילה): "ד"צב ס' ד סי"יו(ע "וכן פסק בשו
  ".איסורים

ואין , וכן המהג פשוט. ויש אומרים דאמרין בכל האיסורים חתיכה עשית בילה): "שם(א "ואף שהגיה על זה הרמ
וחזרו , שהרי מיד בהגעלה הראשוה אסרו כל המים, ועיל כאן ההגעלה השיתשלפי זה לכאורה לא ת". לשות

  .ואסרו את הכלי
רק ' ולא בעין ס, לא אמרין ביה חתיכה עשית בלה, כלי האסר מבליעת איסור): "שם(א "מכל מקום תבאר ברמ

  .בזה חתיכה עשית בלהשאין אומרים , שאו דים על הבליעה שבכלי, בהגעלהוכן הוא ". גד האיסור שבלע
שלפי זה הקשה בפסקי . לפי שחזרו ובלעו בדופי הכלי, על מי ההגעלה" חתיכה עשית בלה"פ חל דין "ואף שעכ

. שאין אומרים בבלוע בכלי חתיכה עשית בלה, ח"צ' ד סי"סתם כדברי האומרים ביו): "א, לג(דיים צמח צדק 
  ".שו המים בילה טרם בליעתן בכלידכאן ע, דלא דמי להתם, ע"ומכל מקום צ
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  ).18 כמו שיתבאר,17 והכלי הוא בן יומו,16 אם הוא מגעיל בערב פסח משעה חמישית ואילך,15אש

 ולכך הוא נכשר על ידי , כדרך תשמיש כל הכלים,וכל זה בכלי שלא נשתמש בו חמץ אלא מתוכו
 כגון , גם בצד החיצון שלו אבל כלי שנשתמש חמץ.19 דכבולעו כך פולטו,הגעלת הרותחין שבתוכו

 אינן נכשרין ,21 וכן קערה שמכסין האלפס בצד החיצון שלה,20כלי ששואבין בו רותחין מכלי ראשון

___________________ 
ש " כמ,פעמים'  לא מהי ב,ד דלא כרביו אפרים"ל ביו"לדידן דקיי): "לסעיף כב. א, סט(' ביאר על כך בדברי חמי

ל בהפסד מרובה דלא אמרין " ובלח בלח קיי,ת פליטת הכלי למים הרי זה לח בלח אך באמ ...ש שם"ורא' התוס
  ."סוריםחתיכה עשית בילה בשאר אי

, יש אומרים דלא אמרין חתיכה עשית בילה אם תערב איסור לח בהיתר לח): "ד שם"יו(א "והייו כאמור ברמ
, ויש לסמוך על זה בשאר איסורים. ואין צריכים רק ששים גד האיסור שפל, ואחר כך תערב הכל בהיתר אחר

  ".לצורך הפסד גדול
את דברי הפרי מגדים , )לסעיף כב" (ר הזקן"ע אדמו"הערות לשו" זה בהביא על, ואף שכאן לא זכר הפסד מרובה

משום הכי , ומיהו בלח בהפסד מרובה מתירין', ולדידן דחתיכה עשית בלה כו): "'ק ב בדרך הה"ז ס"משב(
  ".ואם יגעיל שית עדיף טפי, בהגעלה סמכין מזה

ר גמור להגעיל תז״ל בשו״ע סעי׳ כ״ב שכתב להיופלאתי על הרב ): "ב"ס( ותפרש יותר בהוספות למחת פתים 
ורא״ש כתבו ' דהא התוס. ורא״ש ה״ל' ושען על דעת תוס, רק ממהג אסור, אף שהוא בן יומו, היורה שי פעמים

 ,אבל לדידן דקיי״ל חתיכה עצמה עשית בלה, כן לשיטתם דלא אמרין חתיכה עשית בלה בשאר איסורים
ואפשר דהרב סמך על זה בצירוף הדעות . דסומכין דלח בלח לא עשה בילה, ד מרובהרק בהפס, ליתא להיתר זה

  ".שהביא שם בסעי׳ ט״ז וסעי׳ י״ח דאין הכלי בולע מימי הגעלה איידי דטרידי לפלוט
 תבאר בקובץ יגדיל תורה בלה): "פב' ה ע"ח. (י.וכן עשה וכאן , רק שלא במקום הפסד מרובה, באמת לח בלח לא

ד "צב ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו). ב"סכ(מראי מקומות וציוים ". ירוף סברת הפסד מרובה דטרוד ולא בלעיש צ
 .אות ב

  :תבארה בסימן זה שלוש פעמים, פעמים' שצריך להגעילה ב,  הלכה זו15
 הראשון על כמשפט"ולכן צריכה גם ההגעלה השיה להיות . לעין מגעיל כלי על ידי שפה או אבן ולפיד אש, כאן) א(

  ".ידי שפה או אבן ולפיד אש
, כיון שאין מגעילים את היורה לצורך עצמה. לפי שמגיעים בה הכלים, לעין הגעלת היורה הגדולה, ח"לקמן ס) ב(

וירתיח בה מים אחרים "אלא כפי שסתם לקמן שם , "כמשפט הראשון"לכן אין הגעלה השיה צריכה להיות 
  ).61באר לקמן הערה וית" (ויכיס בתוכה את הכלים

 .אין צורך להגעילה שוב לצורך עצמה, פעמים לצורך הכלים שמגעיל בה' שלאחר הגעלת היורה ב, ב"לקמן סכ) ג(
כדלקמן (והגעלתו מועלת מטעם ותן טעם בן ותן טעם , כ עד שעה חמישית החמץ עדיין מותר באכילה" משא16

  .אפילו אם הוא בן יומו, פעמים' ין צורך להגעילו בואם כן א, )ג"סי
  .פעמים' ואם כן לא תועיל הגעלתו ב, )א"תמז ס' כדלעיל סי(ומליל פסח ואילך החמץ אוסר במשהו 

' צריך להגעילו ב, )ח"תמז סי' כדלעיל סי(שהחמץ אוסר עד ששים , ודוקא בערב פסח משעה חמישית עד הלילה
 .די לבטלו בששיםכ, )אם הכלי בן יומו(פעמים 

ואם כן אין צורך , )א"כדלקמן סי(מועלת הגעלתו מטעם ותן טעם בן ותן טעם , כ אם הכלי איו בן יומו" משא17
 .פעמים' להגעילו ב

הגעלתו קודם השעה (ג "וסי, )הגעלת הכלי שאיו בן יומו(א "וסי, )פעמים' הגעלת היורה הגדולה ב(ח "ס 18
 ).פעמים' ה בטעם הההגעל(ב "וסכ, )החמישית

 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל19
, אמר רב הוא יורה קטה בתוך יורה גדולה(ו ' ח אור זרוע סי"ת מהר"בשו,  לפירוש רביו שמחה–א , ז עו"ע 20

כמו יורה גדולה ששריא במהדר , אין לה תקה בהגעלת רותחין גופה, יורה קטה ששואבין בה רותחין מתוך גדולה
  ).אין דרכו לפלוט אלא דרך דופן הסמוך לו, הואיל דבלעה גם מצד החיצון, פומאליה שפה א

מכל מקום , אף על פי שיורה גדולה מגעילו במילוי המים בפי עצמו, ל"י סג"ואמר מהר (יח' הגעלה ע'  הלל"מהרי
מכל , ם גדולים הםאף על פי שג, וכן קדרות דחושת שיכולים להכיסם ליורה גדולה, אותן יורות ואגות דחושת

, ולא על ידי עירוי להשליך רותחין עליהן, להכיסם גם כן ליורה גדולה, מקום צריכים הגעלה בכלי ראשון
  ).דמסתמא שתמשו בכלי גדול מחומצת, דכבולעו כך פולטו

 ליה איו די במילוי מים ולמעבד, שכל כלי שתשמישו היה להכיסו בכלי ראשון(ח ריש הסימן "וביאר דבריו בב
וכן פסק , וכך צריך להכשירו ביורה אחרת, וכבולעו כך פולטו, שהרי עשה חמץ גם באחוריו כמו מתוכו, גדפא
  ).ל"במהרי

לכן , דצד החיצון לא געל, אין לו תקה באופן זה, דאם הוא כלי ששואבין עמו רותחין, ל"כתב מהרי (ק יא" סא"מ
  ).צריך להכיסו כולו ליורה
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 אלא צריך להכניסן כולם לתוך יורה גדולה כדי שיעלה הרותחים ,22על ידי הגעלת הרותחין שמתוכן
  :23על צד החיצון שלהם

 בשעת ,25 דהיינו אבעבועות,24 המים מעלין רתיחה וכשמכניס הכלים ליורה צריך ליזהר שיהיוג
___________________ 

אלא , ולא סגי במילוי מים ובגדפא, הרי אסרו אחורי הכלי כמו תוכו... הכיסו אותו בכלי ראשון כלי ש(ו " סח"פר
  ).ל"ושכן פסק מהרי, ח"וכן כתב בספר ב, וצריך להכשירו להכיסו ביורה אחרת, כבולעו כך פולטו
 ).ה- א הערות לד"פי(וראה הגעלת כלים 

אבל כלי  (ק כ"י ס"ח. ◌ׂ )אף צד החיצון צריך הגעלה, ם המחבתוראה לי דהוא הדין קערות שמכסין בה (א שם" מ21
אף צד החיצון בעי , או כלי ששאובין בה מהקדרה, כמו קערה שכופין לפעמים על הקדרה, שתשמישו מבחוץ

  .)הגעלה
 ). הזיעהל ידישאסר ע(א " וסמ,)שרגילין כך לפעמים(ו "תא סכ' וכדלעיל סי

 וצריך , ששם הוא דרך תשמישו,האיסור בלע בצד הכלי מצד הפימי שלו": )במוסגר(ח "תא סל' לעיל סיכד 22
 ).59תא הערה ' סי( ותבאר לעיל שם ."להפליט האיסור גם כן מצד הפימי

ועיל וזה מ). לוקח יורה ומרתיח בה מים ומכיס לתוכה כל כלים הצריכים הגעלה בכלי ראשון(א " כדלעיל ריש ס23
  .אף בקדרה שאסרה על ידי בישול על האש

וצדו אחד , שבבליעתו המים תוכו, דאין זה כבולעו כך פולטו, ע"וצ): "א, לג(וכתב על זה בפסקי דיים צמח צדק 
שי הצדדים אין , וכשמגעילים בכלי ראשון, ז מתחמם גם כן צדו הפימי ביותר ובולע הרבה"ועי, מחממו האור

ואיה אלא על ידי חום , וצריך לומר משום דמכל מקום הבליעה היא רק בפים. ידי המיםמתחממים אלא על 
 ).ה הערה יז"פ(הגעלת כלים ). א אות ד"שה ח סי(וראה קובץ תורה מציון ". המים

  ).שאם יוחו המים מן הרתיחה יאסרו להגעיל בהם כלום(רפ ' תשובות הגאוים שערי תשובה סי 24
  ).ההגעלה איה מועלת כי אם דוקא ברותחין כל כך שמעלין רתיחה (רטו אות ד' ריג ע'  סיק"סמהגהת 

מועלת אלא דווקא ברותחין ] ה[דהגעלה אי, ק במצות בשר בחלב"והכי כתב בהדיא בסמ (קלא' תרומת הדשן סי
עלין רק ברותחין שמ... דכלי שתשמישו בחמין לא סגי להו ... אבל היד סולדת מהם לא מהי , שמעלה רתיחה

  .)רתיחה
הייו לומר , שאם יוחו אסור להגעיל בהם כלים, שלא יוחו המים מן הרתיחה( הגאוים ש בתשובות"ה ומ" די"ב

  .)לפי שכיון שאין המים רותחים אין כאן הגעלה, שבעודם חים מהרתיחה לא יגעיל בהם כלים
 .)דאין הגעלה מועלת כלום אם אין המים רותחים (א" סא]"רמ[

  .ק ז"י ס"חהובא ב. )ואחר כך יתחיל להגעיל, ושיעלו אבעבועות, וימתין עד שירתחו המים היטב (תשמב' סי אגור 25
ראה קובץ (דהייו דוקא שמרתיחה יפה יפה עד שכל המים רותחים ומעלין אבעבועות , ובפשטות לומדים מכאן

והוא מה שמכוה אצליו בשם  .חהדהייו כשהמים מתחממים לקודת הרתי, )ט"י סי"הגעלת כלים פ. 34' ש ע"רז
  . מעלות צלזיוס100שהן ,  מעלות פרהייט212

או על גבי , כ במשקים אחרים"משא, ה הוא דוקא במים שבגובה פי היםבאמת שיעור חום זה לקודת הרתיח[
כים אבל בכללות מ). ג הערה שא"פי" הגעלת כלים"ראה (זה הם רותחים בפחות או ביותר מ, או בסיר לחץ, ההר

  ]. מעלות צלזיוס100שהן ,  מעלות פרהייט212זאת בשם 
*  

שאין כל  שהגעלה מועלת אפילו בשעה ,בדברי רביושהרי בכמה מקומות ראה , צריך תלמוד גדולזה אמם דין 
  . ההמים מגיעים לקודת הרתיח

אפילו אם עכשיו בשעה , אשוכלי ראשון קרא הכלי שהרתיחו בו המים אצל ה): "ד"תא סי' סי (דהה תבאר לעיל
ומגעילין בתוכו כל כלי הצריך הגעלה בכלי , הרי זה קרא כלי ראשון, שמגעילין בתוכו איו עומד אצל האש

  ".ב"דהייו שמעלין רתיחה כמו שיתבאר בסימן ת, אם המים שבתוכו הן עדיין רותחין, ראשון
שהרי אחרי שמסירים , לכאורה איו מובן, חה יפהפירושו שכל המים רותחים רתי" שמעלין אבעבועות"ואם פרש 

  .לרתוחהמים את הסיר מים מהאש מפסיקים 
, פוסק רתיחתה, עצמה כשמסלקין אותה מן האש] שהרי היורה): "[רמז תתח(ז "ותפרש הדבר יותר במרדכי סוף ע

ופסיק , תו מן האורדהיורה כשמסלקין או): "קלא' סי(וכן הוא בתרומת הדשן  ".ואפילו הכי הוי כלי ראשון
  .)ת' ג ע"פסח ח' הל(טעי גבריאל כן הקשה על דברי רביו ב ו".חשיבא עדיין כלי ראשון לעין הגעלה, רתיחתה

וקרא כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירוהו מן האש כמו ): "ה"תא סכ' סי (לעילובאמת הובאו בזה שתי דעות 
איסור על ידי חום כלי ראשון כשהיה הכלי ראשון אצל האש ויש אומרים שכל כלי ששתמש בו . שתבאר למעלה

ולכתחלה יש להחמיר ולחוש , צריך להגעילו גם כן בתוך כלי ראשון העומד אצל האש דכבולעו כך פולטו
  ".לדבריהם

חר שהעבירוהו אבל העיקר הוא כדעה הראשוה דסגי בהגעלה בכלי ראשון א', לחשוש לדעה הב, והייו רק לכתחלה
  .אף שהמים אים מעלים אבעבועות שם, מן האש

*  
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___________________ 
עוד לפי שחו המים ,  אחר הורדתו מהאשמידשאף גם אם מכיסים הכלים למים הרותחים , ויתירה מזו
עד שבעת הכסת החצי השי של הכלי , מיד שמתחיל להכיס את הכלי ליורה מפסקת הרתיחההרי , מרתיחתם

  ?ולה להועיל הגעלה זוואם כן איך יכ, כבר אין היורה מעלה רתיחה
מיד שמתחיל להכיס את הכלי הרי , והמים שבה רותחים ממש, ואפילו אם היורה הגדולה עומדת עדיין על האש

מכל מקום גם בזה ו, עד שבעת הכסת החצי השי של הכלי כבר אין היורה מעלה רתיחה, ליורה מפסקת הרתיחה
 הכלים לתוכם כיסתבשעת , דהייו אבעבועות, לין רתיחהשיהיו המים מע: ")בהמשך הסעיף(כאן כמבואר , סגי
, מיד חים מרתיחתםורגילות כשמכיסין כלי אחד לתוך הרותחין , ואם מכיס ליורה כלים הרבה זה אחר זה... 

  ".וכן ימתין בהכסת כל כלי וכלי,  כלי השייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועותיכיסצריך להמתין שלא 
מכל מקום איו מצריך להמתין אחרי הכסת כל , מרתיחתםהמים מהכלי חים " חלק"יד שמכיס אף שמהייו שו

שלא יכיס כלי השייה עד שישובו המים ויעלו "ורק זאת צריך להזהר " (עד שישובו המים ויעלו אבעבועות"הכלי 
  ").אבעבועות

יש מצריכין להשהות ): "ד"ס (לקמן כמבואר, יש דעה שמצריכה להשהות הכלים מעט בתוך היורה הרותחתואף ש
 גם לפי דעה זו אין צריך להשהות הה". ולא הגו כן, הכלים בתוך הרותחין באומד הדעת בכדי שיפליט כל גיעולם

ולא הגו ", אלא להשהות הכלים באומד הדעת שיפליט כל גיעולם,  הרותחין עד שיחזרו ויעלו רתיחההכלים בתוך
  . "כן

אלא שזהו רק כשמגעיל בתוך ; ם מצריכים להשאיר הכלי במים עד שיחזור ויעלה רתיחהשלפעמי, אין הכי מי
קשה להוציאו ' כרגיל לפעמים שמגעילים כלי קטן שיש חשש שיפול במים ויהי; המצקת שבתוך היורה הגדולה

אר כמבו, שאותה ותים בתוך היורה הגדולה שמגעילים בה, שאז ותים את הכלי הקטן בתוך מצקת, משם
אבל בתוך כלי שאיו ... או לתוך שבכה , לתוך סל אחד מוקב] יכול להיח הכלי שרוצה להגעיל): "[ה"סכ(לקמן 
   ".א"אלא אם כן משהה אותם בתוך היורה כשיעור שתבאר בסימן ת... לא יגעיל , מוקב

ואחר ששאבו המים ,  רותחהכיס כלי ריקן לתוך כלי ראשון): "ח"תא סכ' סי (לעילמה שתבאר והכווה היא ל
... לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי ריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים ששאבו לתוכו העלו רתיחה בתוכו 

כיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד שהמים ששאבו לתוכו העלו רתיחה בודאי תחממו דופי כלי זה חום ד(
יש להסתפק , אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון כשיער הזה, )שון עצמוולפיכך דין כלי זה כדין כלי רא... גדול 

  ".והולכין בו להחמיר, בו אם דיו ככלי ראשון עצמו או לאו
את המצקת לכן מצריכים להשהות , "והולכין בו להחמיר, אם דיו ככלי ראשון עצמו או לאו"והייו שמחמת הספק 

אין , או אפילו בכלי מוקב, כ כשמגעיל ביורה עצמה" משא.חה רתי שבמצקתעד שיעלו המיםבתוך הכלי ראשון 
אף שמיד שהתחיל להכיס הכלי ליורה , ומועלת ההגעלה, בתוך היורה עד שיעלו רתיחהאת הכלים צורך להשהות 

  .ל"כ" מיד חים מרתיחתם"
  :יוצא אם כן מכל זה

  .עדיין אפשר להגעיל בה כלים, קטותולא שארו בה אלא אבעבועות , שגם אם הסירו את היורה מעל האש) א(
 לכלמכל מקום מועלת הגעלה זו ,  להכיס בהם את הכלים מפסיקים האבעבועות הקטותשמתחילואף שמיד ) ב(

  .הכלי
, ומיד שהכיס את המצקת ליורה הגדולה הפסיקו האבעבועות ביורה, ואף אם הגעיל בתוך מצקת שבתוך היורה) ג(

  ".והולכין בו להחמיר... יש להסתפק בו "אלא ש, עלה בתוך המצקתגם אז יש סברה שתועיל ההג
*  

ו הזקן"מכל הראית לכאורה דעת רבי ם , להייט212שאף אם המים איעדיין יכולים הן להפליט את ,  מעלות פר
כי אם , אין הכווה לרתיחת כל המים, "רתיחה של אבעבועות"ומה שמצריך . הגיעול מהכלי שמגעילים בו

  .שמתחילות לפי רתיחה יפה של כל המים, בועות קטותלאבע
אבל טבע , דמעלה רתיחה באבעבועות הייו במאה מעלות): "י רפא"ג רס"ח(מועדים וזמים ' וכעין המבואר בס

ואחר כך כל המים מעלים , והיא מעלה למעלה אבעבועות, המים שמקודם מתבשל המים שאצל האש ממש
איו מוכח כלל שהמים כולו שמגעילים הם כבר במאה , עלה לבד אבעבועותואם כן כשרואה למ, אבעבועות

  ".שרק אחר כך כולו מעלה רתיחה, מעלות
 לפי שאין או בקיאין ,הגאוים אסרו לו כל מין חליטה ברותחין): "ז"תד ס' סי(ואפשר שזהו כעין המבואר לקמן 

והייו שאף אם רואים את האבעבועות . " ויש לחוש שמא לא ירתיח את המים יפה יפה,בחליטת הרותחין
ח "או, צ בלוהם"לרי, כעין זה ראה שארית יהודה(עדיין איו יודעים ברור עם המים הרתיחו יפה יפה , הקטות

  ).קכא' סי
*  

  .כשהמים רותחים יפה יפהדוקא ההגעלה ' ומצריך שתהי, רביו הצמח צדק חלק בזה על רביו הזקןאלא ש
ע של רביו "בשו' וע): "א, ד קעח"פס(הקשה הצמח צדק , בעין המצקת )ח"תא סכ' סי( הזקן הרי על דברי רביוש
וזה כדעת ,  ככלי ראשוןוי ליהדבשהה מעט עד שהמים העלו רתיחה ה' דסבירא לי, ח מדין זה"א סכ"ת' ל סי"ז

ת תוך הקערה סתפק ה קיסא מבואר דאפילו הרתיחות עולו"סד) ב"ג ע"דל(ז "דע' ע דבהתוס"וצ. אבי העזרי
  ".י"ר
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 אבל לא בחמין אף על פי , שההגעלה אינה אלא ברותחין שמעלין אבעבועות,כניסת הכלים לתוכם
  .26שהיד סולדת בו

 ורגילות כשמכניסין כלי אחד לתוך הרותחין מיד נחים ,ואם מכניס ליורה כלים הרבה זה אחר זה
 וכן ימתין .ס כלי השנייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועות צריך להמתין שלא יכני,מרתיחתם

___________________ 
ויש משימין קערה בתוך מחבת על האש עד שהרתיחות עולות תוך הקערה ומאותה קערה ): "שם(' ש בתוס"והייו מ
ותלה הדבר להחמיר ואסר בהן להגעיל דחשיב ככלי , י אם זה מועיל ככלי ראשון אם לאו"ובזה מסופק ר, מגעילין

  ".שי
וצריך לומר דהספק שמא בעין שיהוי ): "שם(פירש בפסקי דיים , ולות כשהרתיחות ע–י "ואת ספקו של הר
כיצד מגעילן ותן יורה קטה ): "ד"ז ה"הלכות מאכלות אסורות פי(ם "והייו כמבואר ברמב". ורתיחה יפה יפה

, כ כאן שרק מעלה רתיחה"משא". לתוך יורה גדולה וממלא עליה מים עד שיצופו על הקטה ומרתיחה יפה יפה
  .י אם סגי אף בזה"בזה סתפק הר, איו מרתיחה יפה יפהו

 , ותמלא מים רותחים,כלי שתו לתוך כלי ראשון הרותח אצל האור): "א, שם קפג(ולהלכה כתב הצמח צדק 
ואם לא שהה כל ). ד"מאכלות אסורות ה' ז מהל"ם פי"רמב... ( יש לו דין כלי ראשון לכל דבר ,והרתיחו יפה יפה

מכל מקום יש לחוש שמא אין דופותיו חמין כחום דופות כלי , הה עד שהמים שבו מעלים רתיחותפ שש"אע, כך
ויש אומרים דבכהאי גווא הוי כלי ראשון לכל ). ב"ג ע"ז דל"דע' תוס(ולפיכך יש לספק אם הוי כלי ראשון , ראשון
א "ת' ח סי"ש רביו באו"עמ(אבל אם לא שהה כשיעור הזה יש להסתפק אי הוה כלי ראשון או כלי שי , דבר
  ".מאחר שסתמו הפוסקים דהוי ספק, ע"למעשה צ) ... ח"סכ

  :אופים' יוצא אם כן שמחלק לג
  . הוי כלי ראשון–הרתיחו יפה יפה ) א(
  ויש מסתפקים,)היא דעת הפוסקים דכוותייהו פסק רביו הזקן ( יש אומרים דהוי ככלי ראשון–מעלים רתיחות ) ב(

  ).'סהם דברי התו(
  ויש אומרים דהוי ככלי שי,)היא דעת הפוסקים דכוותייהו פסק רביו הזקן ( יש מסתפקים–לא העלה רתיחה ) ג(

 )ע שלו"היא דעת רביו הזקן בשו(ע מאחר שסתמו הפוסקים "למעשה צ"שומסיק . )'היא משמעות דברי התוס(
  ."דהוי ספק
במה דסגי , ביורה עצמהיש בזה הפרש בין הגעלה , "חהמעלים רתי"ר דסגי ב"שלפי המבואר בשוע, יוצא אם כן

שאז צריך שיעלו המים , בכלי שמכיסים ליורהלבין הגעלה ,  הכסת הכליבשעת אבעבועותשהם מעלים 
וכמשמעות דברי , ם"ואילו בפסקי דיים צמח צדק חולק וסובר כהרמב.  ליורהאחרי הכסת הכלי גם אבעבועות

  .הרתיחה יפה יפה' יצריך שתהמ ש,שלפיו' התוס
י "ם והר"ל הם ממה שכתבו הרמב"מכל מקום כל ההוכחות ה, ואף דלא מיירי בפסקי דיים שם לעין הגעלה

כי אם , ואם כן למדו מכך דעת הצמח צדק שלא לסמוך על מעלה רתיחה גרידא, ר לעין הגעלה"ובשוע' בתוס
מגעילן ותן יורה קטה לתוך יורה גדולה וממלא עליה כיצד ): "ד"ז ה"מאכלות אסורות פי' הל(ם "כמבואר ברמב

  ."מים עד שיצופו על הקטה ומרתיחה יפה יפה
מקום לומר שבכלי ראשון עצמו מודים שאין צריך שירתח ' והי, שם מיירי דוקא במצקת' ואף שבצמח צדק ובתוס

ומצריך בזה , )בלא מצקת(ם שמיירי בהגעלה רגילה "מכל מקום הרי הצמח צדק לומד דיו מהרמב. יפה יפה
  .שירתיחה יפה יפה דוקא

ואו חוששים בזה ". מרתיחה יפה יפה"ואחר כך , "ותן יורה קטה לתוך יורה גדולה"ם כותב ש"ואף שברמב
ומטעם זה צריך ליזהר לכתחלה שלא ): "א"סכ(כמבואר לקמן , ם בפרט זה"לכתחלה כדעה החולקת על הרמב
  ".תיחהלהכיס הכלים עד שהמים יעלו ר
דהייו שהמים עלו , שההגעלה היא במים הרותחים יפה יפה, ם בעיקר ההלכה"מכל מקום חוששים או לרמב

,  שטראקס"ראה עוד מה שכתב בזה הר( מעלות צלזיוס 100שהם ,  מעלות פרהייט212לקודת הרתיחה של 
  ).56' עב ע'קובץ הערות ובאורים גליון א

*  
, מועלת הגעלה זו אפילו אם אסר על ידי סיר לחץ, שאחרי שמעלה אבעבועות, והה מסקת גדולי הרבים היא

 ).ג והערה שא"ג סשכ"ראה הגעלת כלים פי( מעלות סלציוס 100- שהחום שלו יותר מ
וישהה אותם בתוכו עד שאם יגע אדם , יכול למלאותו גחלים מבפים): "י"תא ס' סי( ומכל מקום תבאר לעיל 26

 שאז בודאי שרף כל החמץ הבלוע ,י יהיה היד סולדת בו מחמת שתלבן הכלי מן הגחליםבצד החיצון של הכל
 וליבון , שהרי כלי מתכות הן כשרין על ידי הגעלה,פ שלא תלבן כל כך עד שיהיו יצוצות יתזים ממו" אע,בתוכו

  ".קל הזה איו גרוע מהגעלה
עד שיעלו המים רתיחה , לא סגי ביד סולדת בו, להכ הגע"משא, שליבון קל סגי ביד סולדת בו, יוצא אם כן
  .ואבעבועות

אן קיימא לן ... ' ם דליבון כזה שאיו יכול ליגע בצד הב"מה שכתב הרא): "ק כז"תא ס' א סי"א(וראה פרי מגדים 
וזה לא הוה כהגעלה שמעלה רתיחות, דבעי מעלה רתיחות' ב סעיף א"בסימן ת." 
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  .27בהכנסת כל כלי וכלי

 . אבל העולם אינן נזהרין בזה. שאם לא נזהר בזה הרי הפסיד ההגעלה לגמרי,ומאוד צריך להזהר בזה
 וקערות ,29 לפי שאין דרך להגעיל רק כפות שרוב תשמישן הוא בכלי שני28ויש שלימדו עליהם זכות

 וכלים הללו ,31 וכוסות שרוב תשמישן הוא בצונן,30ישן הוא על ידי עירוי מכלי ראשוןשרוב תשמ
 אבל כלים שרוב .32 אלא די להם בחמין שהיד סולדת בו,וכיוצא בהם אין צריך להגעילן ברותחין

 אם הגעילן , אפילו בדיעבד אוסרין את החמין שנשתמשו בהם,תשמישן הוא על ידי חום כלי ראשון
  :33עלו רתיחהבחמין שלא ה

 ולא נהגו . בכדי שיפליטו כל גיעולם35 באומד הדעת34 יש מצריכין להשהות הכלים בתוך הרותחיןד
 שאם באנו לומר , כי מי יודע לשער מתי יפליט הכלי כל גיעולו,37 ומנהגן של ישראל תורה הוא,36כן

חת מועלת לו  לא היתה הגעלה א,שישהה אותו כל כך ברותחין כדרך ששהה בו האיסור כשנבלע בו
 אלא ודאי כך קיבלו , והאיך יפלוט כולו בהגעלה אחת, שהרי נשתמש בו איסור זה כמה ימים,כלל

 ואם כן אין חילוק בין אם ישהה הרבה ברותחין או אם , שבהגעלה אחת הוא פולט את הכל,חכמים

__________________ 
תרומת הדשן ). ואם היחו ימתין תמיד עד שיעלו אבעבועות.  יחו המים מרתיחתםויזהר שלא(תשמב ' סי אגור 27

ורגילות הוא כשמכיסין כלי אחד ייחי המים . צריך להגעיל זה אחר זה, מי שיש לו להגעיל הרבה כלים(קלא ' סי
 .ק ז"סי " וח, אק" סאליה זוטאהובא ב). ישובו המים ויעלו רתיחה]ש[לכך צריך להמתין בכל כלי עד , מרתיחתן

, כי אין דרך להגעיל רק כפות וקערות שמשתמשין על ידי עירוי, ואפשר לי ללמד עליהם זכות(ק א "ס אליה זוטא 28
 שכתב דבמילתא "י סימן ק"וראיה מפסקי מהרא, דבהם מהי הגעלה במים אלו שחו מרתיחה כשיד סולדת בהן

 .ק ז" סי"חהובא ב. )דסגי בהגעלה על ידי עירוי מהי מי הגעלה זו
 ).שם' לדעה הא(ב "תא סל'  כדלעיל סי29
 ).שם' לדעה הא(ו " כדלעיל שם סכ30
 ).שם' לדעה הא(ב " כדלעיל שם סע31
אף על גב שפסקה רתיחתה , ז כתב דיורה מרותחת שהעבירו מן האש"ובמרדכי בע(ק ' כתבים סי תרומת הדשן 32

דרותחת חשיב מה , ן בכלי אחר מן היורה בעוד שהיתה על האשואפילו אם שואבי. חשיב כלי ראשון לעין הגעלה
י להגעיל על ידי כלי ששואבין בו "בדק ר, אין מעמידין' וכן כתב האשירי פ, שבאותו כלי ככלי ראשון לעין הגעלה

דההיא הגעלה דמרדכי ואשירי קאי דוקא אמילתא דסגי הגעלתה על ידי , ד"מכל מקום ראה לע. מן הרתיחה
אבל . דציוו לו להחמיר ולהצריך לערות עליו מן הרותחין, כמו לגבי יין סך, שמערין מן הרותחין על הכלי, עירוי

ע מודו דבעין שמעלה רתיחה "איכא למימר דכו, כלים ששתמשו בהן איסורי חמין שצריכין כלי ראשון להגעילן
  ).בשעת הגעלה
, פוסק רתיחתה, עצמה כשמסלקין אותה מן האש] ורהשהרי הי): "[רמז תתח(ז "ש במרדכי סוף ע"והכווה למ

 ".רבי אלחן' מתוס, ואפילו הכי הוי כלי ראשון
, ראה לי מתרומת הדשן שם, ודברים שתשמישן בכלי ראשון, ומכל מקום בקדרות חשת( שם אליה זוטא 33

 .ק ז" סי"חהובא ב). דאפילו בדיעבד לא מהי להם הגעלה זו כלל
ומיחן בתוכו עד  (ד"ה הכ"פחמץ ומצה ' הלם "רמב). ומשהי להו בגוייהו עד דפלטן שפיר ( ב,ב ח"פפסחים  ף"רי 34

 .)שיפלוטו
אלא זה ... ולא פירשו שעור השהייה , ומשהו להו בגוייהו עד דפלטן, בעין הגעלה (תעט' א סי" חא"רשבת " שו35

 המים עד כדי שיראה באומד יפה שפלט ומשהה הכלי בתוך (ה וכך"ד) ב, ח(ב "פפסחים ן "ר. )יתן לאומד הדעת
 .)מה שבלע

וכי האי גווא כתוב , ראיתי כתוב בתשובות כשמגעילין צריך להשהות בו עד שתפלוט יפה (86' תסד ע' ה סי" ראבי36
  .חמץ ומצה' ובהגהות מיימויות סוף הל, מרדכי רמז תקעטהובא ב). ואן רגילין למהר להוציאם. בספר האלפס

כתב רב אלפס צריך שישהא הכלי במים עד שיפלוט כל  (קכא' ד סי"יווב). להכיסן ולהוציאן מידווהגין  (טור
  .)ולא הגו כן, האיסור שבו

  .)שכשהמים רותחין הם מפליטין מיד, ווהגים להכיסם ולהוציאם מיד (ב"לבוש ס
ים בתוך היורה יותר יש ליזהר בדוקא שלא ישהו הכל, ה שתבארה שם"שלדעת הראבי, )ז"סט(ויתבאר לקמן 

 .אבל מכל מקום הגו להכיסן ולהוציאן מיד. כ לדידן אין צריך ליזהר בזה"משא. מדאי
ויראה דמהגן , הטור והמרדכי והגהות מיימויות כתבו שהעולם והגים להוציאן ולהכיסן מיד (ו" סוף סח"פר 37

  .)של ישראל תורה היא
 .ז"תצד סט'  סי.א"תלב סי' סי. ו"קפ סוף ס' סי וכן הוא לעיל
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  .38יוציאנו מיד

נס לתוך עובי הכלי ולהפליט  בכדי שיהיה פנאי להרותחין ליכ,ומכל מקום טוב להשהותו מעט מזעיר
 מכל מקום צריך קצת שהייה כדי כניסת הרותחין לתוך , שאף שהפליטה נעשית כרגע,הגיעול משם

  :39עובי הכלי וכדי יציאת הגיעול לחוץ

 כדי שלא יבלע ,40 נהגו כל ישראל לשוטפו תיכף ומיד במים קרים, ולאחר הגעלת כל כלי וכליה
 ואף שכבר נתבטל בתוכם .41גיעול פליטת הכלי נתערב ברותחין ש,מלכלוך מים רותחים שעל גביו

  : להעבירו מעל גבי הכלי על ידי שטיפה בצונן43 אף על פי כן נוהגין לכתחלה,42'בס

 לפי ,44 שאסור להנות מהם לכתחלה, ולאחר גמר הגעלת הכלים ישפוך הרותחין שביורה החוצהו

__________________ 
, שאם באו לומר כדרך ששתמש בו לא הוה מהי בהו הגעלה, כי מי יודע לשער מתי יפלוט הכל (קכא' ד סי"טיו 38

, אלא ודאי קים להו דבהגעלה אחת פולט הכל, שהרי שתמש בו איסור זה כמה ימים והיאך יפלוט בפעם אחת
 .) וכן והגין,ואין חילוק בין אם ישהו בתוכו או יוציאו מיד

). שיהיה פאי אל הרתיחה ליכס ולשוף כל מה שבלעו הכלים, צריך לדקדק שלא למהר הכלי (ג, מח י'  סיכל בו 39
כ בכל בו צריך לדקדק שלא למהר "וכ, פ צריך קצת שהיה"אלא עכ, ראה דלאו ממש קאמר מיד (ק ב" סז"ט

ואין כאן חשש לגמרי בשהייה , כ" ולהפליט מה שבלע עפאי אל הרתיחה ליכס' להוציא הכלי מן היורה כדי שיהי
 .ק ה" סי"חהובא ב. )קצת

, צריך לשוטפן מיד במים קרים, בעוד מים רותחין עליהם,  לאחר הגעלהשמיד, י"שם רשכתוב בתשובה על (טור  40
, ו המים שעליהןולא משום שלא יחזרו ויבלע. וכן והגין. כ רב האי"וכ. שלא יחזרו ויבלעו ממים הרותחין שעליהם

  ). אלא שהגו כן, שאין לחוש לזה כדפרישית
ומכיס אחד אחד לתוך , להגעילן בכלי ראשון... והכי אמר רב האי  (פח' ב ע"ץ גיאת ח"מאה שערים למהריוהוא ב

  ).יפו לאלתר בצון]ט[היורה ומעלהו ומש
 ,צריך להדיחן במים קרים, תחין עליהםמיד בעודם המים רו, לאחר הגעלת כלים(רט ' י סי"בתשובות רשוכן הוא 

  ).פן יחזרו ויבלעו האסורין שעליהן והם רותחין
  ).ואחר כך שוטפן(ד "ה הכ" הלכות חמץ ומצה פם"רמב
  .)והגין לשטוף הכלי במים קרים אחר הגעלה מיד (ז"ע ס"שו

ד מריקה בחמין " למ...פה  אין טעוין מריקה ושטי... פרט לתרומה ...חטאת " )ב, צו(זבחים וסמך למהג זה ב
 ,בצון ( שטיפה יתירתא,)ממאי אימעיט תרומה ( מאי איכא למימר,ושטיפה בצון) י"רש, והיא הגעלה שלהן(

  .") ותרומה לא בעי שטיפת צון,א הגעלת חמיןיאיכא בקדשים בתר מריקה דה
אין לידע ,  צוין מיד אחר הגעלהומה שהגו לעשות לתת כלי המוגעל במים): "ה מכאן"א ד, ז עו"ע ('תוסוביאר ב

דהייו . א מריקה בחמין ושטיפה בצון"וחכ.) זבחים דף צז(דאין לומר משום דתן בפרק דם חטאת . למה הגו כן
, ויש מפרש הא דקאמר שטיפה יתירתא הייו שתי שטיפות בצון. אבל בתרומה קאמר התם דליתא, בקדשים

מיהו . ועל זה הגו בשטיפת צון בכל הגעלות, ון יתירא משמע כןולש, דסגי בשטיפה אחת, ובתרומה ליתא
  ".ולפיכך צריך טעם למהג, ובתרומה ליתא כלל, בקוטרס פירש שם שטיפה היא שטיפת צון

וסמך לדברי מציו בזבחים פרק דם חטאת ... והגו העולם לשפוך מים צוין על הכלי ): "לו' ה סי"ז פ"ע (ש"ראוב
ולשון יתירתא משמע , מר התם גבי מריקה ושטיפה דקדשים לא צרכה אלא לשטיפה יתירתאדקא, )דף צו ב(

ושטיפה דהתם , ובקדשים אחת יתירתא, דבתרומה לא בעיא אלא שטיפה אחת, שטיפה אחת יתירתא בקדשים
 ".צון הוא

 ). רותחיןפן יחזרו ויבלעו האסורין שעליהן והם. צריך להדיחן במים קרים( שם י"רשבשם ,  שםטור 41
בעין שיהיו המים ... אי משום להדיח מי הפליטה מן הכלי שלא יחזור ויבלע בו , מה תועלת יש בזה ( שםש"רא 42

הבא להגעיל כלי שבלוע מאיסור אין להגעילו אלא אם כן לא יהא הכלי בן  (טור. )ואז אין לחוש אם חוזר ובולע', ס
ולא משום שלא יחזרו ויבלעו המים ... לשוטפן מיד במים קרים צריך ... כדי לבטלו ', במים ס' או שיהי, יומו

  ).אלא שהגו כן, שאין לחוש לזה כדפרישית, שעליהן
 .גד הכלים' מתי צריכים שיהיו במים ס) ח ואילך"ס(ויתבאר לקמן 

ין קפידא ובדיעבד א (ק כא"י ס"ח. )אפילו אם לא שטף הכלי כלל אין לחוש בדיעבד ( איסור והיתר כלל ח דין עד43
 .)ופשוט הוא, ]ד[וכן כתב האיסור והיתר כלל ח דין ע, אף שלא שטף כלל

אם היה שותה , דכיון שעושה כן לכתחלה, דמי העירוי אסורין בשתיה, כתב רבי אבי העזרי(ז רמז תתכב "מרדכי ע 44
  ).והוא הדין דלכתחלן אין לשומן בתבשיל. המים היה עובר על אין מבטלין איסור לכתחלה

דהא , מדיא היו המים מותרים אפילו באכילה, במים גד כל הכלי הגעלת' כשיש ס( כלל ח דין עה יסור והיתרא
דאין דרך בעלי בתים להגעיל , מכל מקום אין והגין אפילו להדיח בהן קערות. אין כאן ותן טעם של איסור כלל
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  .שגיעול פליטת הכלים מעורב בהם

 מכל מקום כיון שהמגעיל מכניס הכלי בידים לתוך הרותחים כדי ,'בתוכם בסואף על פי שנתבטל 
 אם יהנה ,45 הרי זה כמבטל איסור בתוך ההיתר בידים,להפליט האיסור מן הכלי לתוך הרותחין

  .46מהרותחין שהאיסור נתבטל בהם

 ולא ,ן הכלי כיון שאין כוונתו רק להפליט האיסור מ,אבל אם לא יהנה מהם אינו כמבטל איסור בידים
  .47להנות מהמים שהאיסור נפלט לתוכם

___________________ 
אבל , דדוקא להפליט הכלי מאיסורו מותר, ילהועוד דהא אין מבטלין איסור לכתח. על ידי ששים ואתי לאיחלופי
  ).דאם כן היה מבטל האיסור לכתחילה, לא להשתמש במים שבטל בו

אף שיש ששים , שאין להשתמש במי הגעלה של איסור לכתחלה, ]ה[ח דין ע"וכתב באיסור והיתר כלל  (ק יח" סי"ח
  .)מיםכיון שרוצה להשתמש ב, משום דהוי כמבטל איסור לכתחלה, גד הכלי

  ).ויש אוסרים המים ( לעין מילוי ועירוי,ב"קלה סי' סיוב ).ואין להשתמש במי הגעלה(ב " סקכא' ד סי"א ביו"רמ
 ופרי ,ח"ק י" ובחק יעקב שם ס,ש שם בפים"עיין במ(ק ג "תמב בקוטרס אחרון ס'  ולעיל סי.ג" סכוכן הוא לקמן

  ).חדש שם
קשה היכי שרין להגעיל בכלי כשר כיון שיש במים ששים  (ואכתי ה"ד א"ש כאן ס"הוא מ, ומה שציין לפרי חדש
ן בפרק "ומצאתי להר. הא הוה ליה מבטל איסור וקיימא לן דאין מבטלים איסור לכתחילה, לבטל פליטת הכלי

אבל , שכתב שלא אמרו אין מבטלין איסור אלא במתכוין לערב איסור בהיתר כדי ליהות ממו אין מעמידין
  .כ כשמתכוין להשתמש במים אסור" משא.)כשיר הכלי דאיו הה מן האיסור שריבמתכוין לה

*  
שבזה מובן יותר האיסור של אין מבטלין , מיירי כשמגעיל מאיסור, א שם"והה במרדכי ובאיסור והיתר וברמ

  .י ובאליה רבה שם הביאו זאת אף לעין הגעלה מחמץ קודם הפסח"אמם בח. איסור לכתחלה
וההגעלה מועלת מטעם ביטול , שהוא זמן איסור', שכל זה הוא דוקא כשמגעיל אחר שעה ה, שון ראהומסתימת הל

מטעם ותן טעם ', כ כשמגעיל קודם שעה ה"משא). ב- א"כדלקמן סי(או מטעם איו בן יומו , )י- ט"כדלקמן ס(' בס
י "ר ולא בח"לא בשוע(ה לא תפרש בזה חשש ביטול איסור לכתחל, )ד- ג"כדלקמן סי(בן ותן טעם דהתירא 

  .'דהייו קודם שעה ה,  לפי זמן איסורמים אלוובפרט אם רוצה להשתמש ב). ובאליה רבה
 לפיכך טוב לו לאדם ,ואילך'  כשמגעיל משעה ה,וכיון שצריך להזהר בכל דברים הללו(א "וכן ראה לקמן סוף סכ

החשש '  והייו שאז לא יהי). דברים הללו כדי שלא יצטרך ליזהר ולדקדק בכל,'שיזהר להגעיל קודם שעה ה
 ולכתחלה ... הרי זה כמבליע הגיעול בידים בתוך הכלים ,אם לא יזהר בדברים הללו(שמובא בתחלת הסעיף שם 

 שהרי המים שביורה אסורין להות מהם לכתחלה מחמת שהגיעול בלוע בהם ,בודאי אין להבליעו בתוך הכלים
  .)וצה להות מהם ולהשתמש בהם איך יבליע בהם את הגיעול וכלים הללו שהוא ר,כמו שתבאר

 אלא כוותו , או כדי לשתותו בפסח,כיון שאין כוותו לתקו כדי לשתותו עם בשר(ב "תמז ס' וכן ראה לעיל סי
' ואחר שתבטל החלב בס . איו מבטל שום איסור כללם כן א, או לאחריו,לתקו כדי לשתותו לבדו קודם הפסח

 ).ין מותר לשתותו עם בשרבתוך הי
'  וראה לעיל סי).אין מבטלין איסור לכתחלה(ה "צט ס' ד סי"ע יו" טוש).אין מבטלין איסור לכתחלה(ב ,  ביצה ד45

 מפי שהוא כמבטל , במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח,לכתחלה אסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח (ה"תמב ס
 , מכל מקום כיון שהוא עושה כן כדי לאכלו בשעת איסורו,ת היתרפ שקודם הפסח עדיין שע" ואע.איסור בידים

 ). הרי זה כמבטל איסור,דהייו בתוך הפסח
 .י שם"ח.  איסור והיתר שם46
ל דווקא לאכול "וי... והלא אין מבטלין איסור לכתחילה , אין לדקדק היאך מגעילין כלים (א, ת עח ל"ג ל" סמ47

ז "ן ע"ר). אבל גבי כלים אין עושין שום דבר מן המים שפלט בהן האיסור, ןהאיסור על ידי הביטול אז אין מבטלי
והרי הוא מבטל איסור הבלוע בהם לכתחלה במים שהוא , היאך צותה תורה להגעילן (ה איבעיא"ד) ב, יב(ב "פ

 אבל ,אלא במתכוין לערב איסור בהיתר כדי ליהות ממו, אלא ודאי לא אמרו אין מבטלים איסור. מגעיל אותן
ואין  (ק ה"ז סוף ס"ט. ה ואכתי"א ד"ח ס"פרהובאו ב. )במתכוין להכשיר הכלי ואיו הה מן האיסור שרי

  .)אלא על הפליטה במה שיש בו, דלא תכוין על ביטול האיסור מה שיבלע, להקשות דהוי כמבטל איסור לכתחלה
*  

וכן פסק ". ם בכלי ועמדו שם זמן רב מותריםאבל אם אירע במקרה שתו מי): "ק כט"קלה ס' ד סי"יו(ך "שראה ו
  ". מותרין' קודם הפסח ותבטלו שם בס... וירדו לבור ... אם הגעילו יורה מחומצת ): "ו"תסז סמ' סי(לקמן 

, והן לעין איסור בישול בקדרה שאיה בת יומה, המבואר כאן" אין מבטלין איסור לכתחלה"הן לעין איסור הייו ו
  .דלקמן בסמוך

קובץ דברי . ה אות א" סטצ' ולסי, ה"צד ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו. ראה מה שדו בזה במראי מקומות וציויםו
  .א ואילך' תורה ו ע
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 אף על פי , שהגיעול הנפלט מהם הוא נותן טעם לפגם,48ואפילו אם הכלים הנגעלים לא היו בני יומן(
 אלא כשעבר ובישל , שלא התירו נותן טעם לפגם.כן אין להתיר ליהנות לכתחילה מן המים שביורה

 אבל לכתחלה אסור לבשל בקדירה שאינה בת ,49כילה שהתבשיל מותר בא,בקדירה שאינה בת יומה
 הרי , וזה שמכניס הכלי בידים לתוך המים כדי להפליט האיסור הפגום מן הכלי לתוך המים.50יומה

  ): אם יהנה מן המים שהאיסור הפגום נפלט לתוכם,51זה כמבשל בקדירה שאינה בת יומה

 ליזהר להדיחם ולשפשפם יפה קודם  יש,52 וכל הכלים אפילו שולחנות ותיבות הצריכין הגעלהז
אבל מעיקר הדין סתם כלים נקיים הם  (53 כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעין,ההגעלה

___________________ 
*  

אף אם היורה (א "כדלקמן סכ, אבל למעשה חוששים גם בכלים לאין מבטלין איסור לכתחלה, וכל זה מעיקר הדין
בכל מה שצריך ליזהר לפי סברא השיה ובמה שצריך  יזהר , הכליםכגד'  וגם יש במים ס,והכלים אין בי יומן

 ושלא להגעיל , שלא להגעיל כלים שבליעתם מועטת עם כלים שבליעתם מרובהדהייו, ליזהר לפי סברא שלישית
ואף על פי שזה .  ושלא להשהות הכלים יותר מדאי שלא יחזרו ויבלעו הגיעול שפלטו,מקצת כלי שתי פעמים

 הרי זה כמבליע , מכל מקום אם לא יזהר בדברים הללו.כגדו'  וגם יש במים ס, ותן טעם לפגםהגיעול הוא
שכל זמן שהכלים טרודים לפלוט אין בולעים כלום ומחמת שאיו (הגיעול בידים בתוך הכלים לפי סברא השיה 

 להות מהם לכתחלה מחמת  שהרי המים שביורה אסורין, ולכתחלה בודאי אין להבליעו בתוך הכלים,)זהר יבלעו
 וכלים הללו שהוא רוצה להות מהם ולהשתמש בהם איך יבליע בהם את ,שהגיעול בלוע בהם כמו שתבאר

 .)הגיעול
הי מילי ,  אמרין במסכת עבודה זרה לכתחילה לא,ואף על פי שהקדירה איה בת יומא (86' תסד ע' ה סי" ראבי48

אין להגעיל שום  (א שם"משמעות רמ).  שפכין אפילו לכתחלה מיאבל הכא שמי הגעלה, לאוכל המתבשל בהם
  ).ואין להשתמש במי הגעלה. כלי כל זמן שהוא בן יומו

*  
- א"דלקמן סי(או שהכלי איו בן יומו , )י- ח"דלקמן ס(וכל זה הוא כשההגעלה היתה על ידי ששים במים גד הכלי 

 אם יהה מהרותחין ,טל איסור בתוך ההיתר בידיםכמב ... להות מהם לכתחלה"שאז האיסור הוא רק , )ב
  ".שהאיסור תבטל בהם
 ואין במי הבור , אף אם ירדו מי הגעלה לבור בתוך הפסח,אם לא היתה בת יומא(ו "תסז סמ' ולכן תבאר לקמן סי

 ומכל מקום קודם ...  אף אם לא תערבו יפה מי ההגעלה במי הבור, מותר לשתות מהבור בפסח,ששים כגדם
 מטעם , אף שהחמץ היה ותן טעם לפגם בהם,שפלו מי הגעלה לתוך מי הבור אסור להשתמש במי הגעלה

תבאר בסימן תפלו לבור, כיון שהאיסור הוא רק לכתחלה). ב"ש כשעדיין לא.  
אזי גם בדיעבד אסור להשתמש , )ג"דלקמן סי(כ אם ההגעלה היא על ידי ותן טעם בן ותן טעם של היתר "משא
 וירדו לבור בתוך , ושפכו מי הגעלה המחומצים,אם הגעילו יורה מחומצת קודם הפסח(כדלקמן שם , מים אלוב

 ותן טעם בן  ... מחמת שהורתחו ביורה מחומצת ... אסור לשאוב מהבור בפסח...  אסרו המים שבבור,הפסח
 .ויתבאר בהערות לקמן שם). כשהיורה היתה בת יומא ... ותן טעם של היתר

ואם בישל בה ... ואיה אוסרת , כל קדרה שאיה בת יומא חשיבה טעמה לפגם (ה"קג ס' ד סי" כמבואר ביו49
 .)התבשיל מותר דהוי ותן טעם לפגם, כשאיה בת יומא

הויא ותן , דהייו ששהתה מעת לעת משתבשל בה האיסור, קדירה שאיה בת יומא (ב"קכב ס' ד סי" כמבואר ביו50
ז "תמז סמ' לעיל סיגם וראה . )גזירה אטו בת יומא, לו הכי אסרו חכמים לבשל בה לכתחלהואפי. טעם לפגם

 ). שאסור לעשות ותן טעם לפגם לכתחלה,לכתחלה אסור לבשל לשם פסח בכלי של חמץ שאיו בן יומו(
, יסור הבלועדאין כוותו לבטל כלל הא, דמן התורה מותר לבשל בו כשותן טעם לפגם(י קכב "ד רס"ח יו" ראה ב51

 ).י הערה ב"פ(הגעלת כלים . מראי מקומות וציוים). אפילו הכי חכמים אסרו לבשל בה
 .ח"תא ס'  באופן שתבאר לעיל סי52
ומהגו עתה למרק (ד , מח ט' כל בו סי). ומגעילן ברותחין, מדיחן תחילה(רפ ' תשובות הגאוים שערי תשובה סי 53

  ).ואחר כך מגעילין אותם, כדי להסיר שמן וזוהמתן מעליהן, עלההכלים מאד ולהדיחן יפה קודם הג
 ומשופשפין יפה יפה בכל חריצין,  יהיו מקודם מוקרין מן החמץ,והמגעיל דפין ושולחות(כ ' הגעלה ע' ל הל"מהרי

  .)פהואפילו שלחות ישפשף י (ק ט"א ס"הובא במ). וכן כל כלים צריך לקרן מכל טיוף וחלודה טרם הגעלה. ..
דין הסרת החלודה " (להסיר כל החלודה והטיופת... וקודם הגעלה צריך לשוף ): "ו"תא סט' סי(וכן הוא לעיל 

  ).ותבאר כאן, זכר לעיל שם, וחשש משהו איסור הדבוק, ואילו דין הסרת הטיופת, מהכלים תבאר לעיל שם
  ).פה יפהוקודם ההגעלה ידיחה במים י): "א"תא סס' סי(וכן הוא לעיל 

שמן הסתם אי אפשר ... שאין הגעלה מועלת ... והגין ... עריבה שלשין בה ): "- ז"תא סמ' סי(ולכן תבאר לעיל 
הגו במדיות אלו שלא להשתמש בכלי עץ שהיה בו ... לקרם היטב שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בהן בעין 
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  .)54ה"צ' ד סי"ש ביו"כמ

  :55 שלא יצננו מעט את מי ההגעלה, שהם צוננים, ינגבם יפה ממי ההדחה שעל גביהםר כךואח

  בזמן היתראינו בן יומו ו', הגעלה על ידי ביטול בס

 דהיינו בערב פסח מתחלת שעה , כלים הבלועים מחמץ לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו56 המגעילח
 וישפוך את מי ההגעלה ,58 צריך להגעיל מתחלה את היורה שמגעיל בה את הכלים, ואילך57'ה

___________________ 
אבל אם הוא ... ן שמא שאר משהו קמח דבוק בכלי שחוששי, אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה, קמח תמיד
  ".לפי שהוא יכול להעביר החמץ מהם על ידי הדחה ושפשוף... והגין להשתמש בהם על ידי הגעלה ... כלי חושת 

ובכלים אלו שיש חשש שההדחה ושפשוף לא , וכל זה כיון שאם יש טיופת דבוקה בכלי אין ההגעלה מועלת להם
ראה לעיל שם הערה (והגים שאין השפשוף והגעלה מועלת להם , ם לגמרי הטיופת הדבוקהיועילו להעביר מה

397.(  
 ).632והערה (ב "תא סע' כדלעיל סי, או שאים צריכים הגעלה, וכעין זה הוא גם בכלים שאיו רוצה להגעיל

כשתבשלה בקדרה ... לאו למימרא דכל שתבשל בה בסתמא מחזקין לה שהיה שם שומן דבוק ( ק א"ך שם ס" ש54
וכדמוכח להדיא מהפוסקים , ב"ז ד"וכדכתב בתורת חטאת כלל י, אמרין מסתמא דלא היה שומן דבוק בהן

  .)בדוכתי טובא
סתם (ו "סו, )ה"צ' ד סי"תבאר ביוסתם כלים הן קיים ואין בהם ליכלוך בעין כמו ש(א "תמז ס' וכן הוא לעיל סי
 .)סתם כלי שמן הסתם הוא קי ואין בו לכלוך חמץ בעין(ז "וס, )כלים קיים הן

שמא יצטן הרותחין קודם אשר , שלא יהא עליהן שום צוים, ויהיו מוגבים מן המים (כ' הגעלה ע'  הלל"מהרי 55
 .ק ט" סא"מהובא ב. )מגעילין החמץ או האיסור

כאשר גם היורה , שיש שלושה אופי הגעלת כלים של חמץ לפסח, ד- כא, טו- מבואר לפיו סעיפים ח תוכן ה56
  :שמגעילים בה היא של חמץ

ואז צריך ליזהר שהמים יבטלו בששים את טעם .  במים שמגעיל בהםבטל בששיםשטעם החמץ היוצא מהכלים ) א(
 כשחוזר טעם זה ובלע בכלים שארים הכלים  ולכן.החמץ שבלע מהיורה יחד עם טעם החמץ שבלע מהכלים

  ).י- ח"ס(בכשרותם 
ולכן כשחוזר טעם .  שאיו אוסרטעם לפגםשהוא ותן , שהכלים בעת ההגעלה אים בי יומן מבליעת האיסור) ב(

  ).ב- א"סי(זה ובלע בכלים שארים הכלים בכשרותם 
 ולכן .ותן טעם בן ותן טעם של היתרהוא , בכליםולכן טעם הפלט מהם , שההגעלה היא לפי זמן איסור חמץ) ג(

  ).ד- ג"סי(כשחוזר טעם זה ובלע בכלים שארים הכלים בכשרותם 
הגו שלא להגעיל אלא כשהכלי איו בן יומו , ל"י שמעיקר הדין יש לסמוך על כל אחד משלושה אופים ה"אעפ

  .)א"סוף סכ(' וטוב ליזהר שלא להגעיל אלא קודם שעה ה, )ו"סט(
 בהערה –וסיכום (ד - ב"כדלקמן סכ, ל"אופי הגעלה ה' יש הפרש בין ג, וגם לעין הגעלת היורה שמגעיל בה הכלים

147.( 
אבל כשמגעילין (ה מכאן "א ד, ז עו"וע, )ובערב פסח קודם ארבע שעות מותר להגעיל(ה שפל "ב ד, חולין קח' תוס 57

 ק ו"א ס"מ). קודם שעה חמישית(א "ע ס" שו).יכול להגעיל, דשעת היתר היא, שעות' הפסח בדכלי חמץ בערב 
דהייו (ק א "י ס" ח.)מכל מקום לא שייך ותן טעם בן ותן טעם, דאף דאיסורא דרבן... צריך ליזהר ' אחר ד(

וכן ...  ושאר כל הפוסקים ...ש "וכן הוא להדיא בתוספות והרא, ג"כדלעיל סימן תמ', תחלת שעה חמישית סוף ד
 הבשר דף וכן הוא לשון התוספות דפרק כל... ' דהייו בסוף ד(ש יש ליזהר "ה מ"א ד"ח ס" פר).הסכמת האחרוים

  ).ם"ח ודסוף מסכת עכו"ק
...  ד אלא מסוף שעה ששית ולמעלה"אף על פי שמן התורה אין חמץ אסור באכילה ביום י(א "תמג ס' כדלעיל סיו

  ). דהייו חמישית וששית,שעות קודם חצות היום' ים באסרוהו חכמ
  ).ואילך' משעה ה(ג "וכן הוא לקמן סי

מכל מקום כל מה שקשור לאיסור , סופרים מתחלת שעה ששית מתחיל מדברי איסור שהיית חמץ בביתואף שו
  ).20והערה (ב "א סת' כדלעיל סי, מתחלת שעה חמישיתהוא מדברי סופרים זמן איסורו , )והגעלה(אכילה 

ותן טעם ועדיין הכל היתר כיון שעדיין לא הגיע הפסח ולא אסר (ה "תמז סמ' ומזה מובן שגם האמור לעיל סי
גם שם , ) שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר... שכל הכלים שבלעו חמץ קודם הפסח(ג "תא סי' ובסי, )החמץ כלל

  .ה חמישית בערב פסח קודם תחלת שע–הכווה 
... וששאלתם כל יורות קדרות של מתכות שצריך להשתמש בהן בפסח : ")רפ' סישערי תשובה (הגאוים תשובות  58

ומכיס ... ומביא יורות קטות ... ואחר כך מרתיח בהן מים רותחין , ומפלטן מחמץ תחילה... מגעילן ברותחין 
  ".אחד אחד לתוך היורה הגדולה

ואחר כך יתן . וישטפם במים קרים, ובעוד הם רותחין ישפוך המים... יורה : ")ג' פסח סי' הל( ויטרי מחזור בי"רש 
  ".ובעוד הם רותחין יטבול בהן כל כליו. וירתיחם, המים, בכלי שטיהר
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  . ויכניס בתוכה את הכלים,61 וירתיח בה מים אחרים,60 וישטפנה בצונן,59לחוץ

 שאין במים ששים כנגד כל , הרי המים שביורה נאסרין מחמת היורה,רה מתחלהשאם לא יגעיל היו
 שפליטת , וחוזרין המים הנאסרים ואוסרין את הכלים הנגעלין בתוכו,62עובי דופני היורה ושוליה

  :63היורה שבתוך המים נבלע בכלים

 ,כנגד הכלים'  ס שאם אין במים, הנגעלים בתוכם65 כנגד כל הכלים64' וצריך שיהיה במים שביורה סט
 שפליטת הכלים שבתוך המים , וחוזרין ואוסרין את הכלים,הרי המים נאסרין מחמת פליטת הכלים

  : כיון שלא נתבטלה בששים בתוך המים,חוזרת ונבלעת בהם ואוסרתן

כנגד כל '  לא די שיהא במים ס, אלא מגעילן זה אחר זה, ואפילו אם אינו מגעיל כל הכלים בבת אחתי
 ,'או הג'  לפי שגיעול הנפלט מכלי הב,כנגד כולם ביחד'  אלא צריך שיהא בהם ס,י בלבדוכלי וכל

___________________ 
ורביו , א"וכן הורו ריב. א שצריך להגעיל היורה הגדולה קודם שיגעילו הכלים"פסק רשב (ז' ב סי"פפסחים ש "רא

וכן , א"ל בגרמייז"אליעזר ז' וכן הג ר, א"ר יהודה במגצ"וכן הורה ה, א"ל בשפייר"אברהם בן רביו שמואל ז
  ).י"פסק רש

ובעי ): "הלכות הגעלה(ל "כמבואר במהרי, "יורה גדולה מאי): "א"סע ,ז דף עו"ע(בגמרא וכך מפרשים את האמור 
שצריך ,  דקאי הך בעיא על אותו היורה שמגעילין בוומפרשים רוב רבותיו, התם תלמודא יורה גדולה מאי

  ."להגעילו בראשוה טרם שמגעילין שאר כלים בתוכה
, שמגעילים בה, כדי שלא יצטרך להגעיל היורה הגדולה... יש ליזהר להגעיל קודם שעה חמישית  (א" סע"טור ושו
 . )תחלה

ולאחר גמר הגעלת הכלים (ו "ם שתבאר לעיל סמהטעוהוא ). ובעוד הם רותחין ישפוך המים(מחזור ויטרי שם  59
 ).שאסור להות מהם לכתחלה, ישפוך הרותחין שביורה החוצה

ולאחר הגעלת כל כלי וכלי הגו כל (ה "מהטעם שתבאר לעיל סוהוא ). וישטפם במים קרים(מחזור ויטרי שם  60
 ).ישראל לשוטפו תיכף ומיד במים קרים

ותבאר " (יחם בתוכו ויגעילו כמשפט הראשון על ידי שפה או אבן ולפיד אשוירת): "ב"ס( כפי שתבאר לעיל 61
  ).14לעיל הערה 

כמשפט הראשון על ידי "ולכן זקוקים להגעלה שיה , אלא דלעיל שם מיירי כשמגעיל כלי כדי להשתמש בו בפסח
  ". שפה או אבן ולפיד אש

ולכן סגי גם אם הרתחת המים , אלא בכלים שמגעיל בה, צה להשתמש בפסח ביורהכ כאן מיירי שאיו רו"משא
  .)15ותבאר לעיל הערה  (השיה איה אלא כמדה הצרכת להגעלת שאר הכלים

בין , שצריךלפי , ואחר כך מרתיח בהן מים רותחין בלא שיעור): "רפ' שערי תשובה סי(וכמבואר בתשובות הגאוים 
  ).שצריכים להגעילם... ומביא יורות קטות , חציין בין שלישן ובין מלאין

צריך , ולכן אם רוצה לחזור ולהשתמש בה בפסח. איה מועלת להגעלת היורה, יוצא אם כן שהרתחת המים השית
ת היורה אם בשעה שהגעיל א(ב "כדלקמן סכ, אחרי סיום הגעלת הכלים, לחזור ולהגעילה כמשפט הראשון

 להכשירה להשתמש בה ...  צריך לחזור ולהגעילה פעם שית,ואילך' בתחלה היתה בת יומה והגעילה משעה ה
 ).153הערה (ותבאר בהערות שם , )בפסח

קכא ' ד סי"טור יו). דמשערין כאלו הקדירה כולה חתיכה של אסור, של איסור' אין בתבשיל ס(מח ' התרומה סי 62
ק א "צג ס' ך סי"ש). כגדו' ואין שום כלי מחזיק שיעור ס, כגדו דבכולו משערין' ואי אפשר שיהא בהן ס(
ז אות "סט סט' ר הזקן לסי"מוראה פסקי אדו). דמשמע בכמה דוכתי דאין מה שבתוך הכלי ששים כגד כל הכלי(
 .ג

ומצא שהמים כולן , דבכולה משערין, טל פליטת היורהלב' שאין בהם ס, שבהגעלה ראשוה אסרין המים( טור 63
שאם לא יגעיל היורה תחלה יאסרו מיד המים מפליטת  (ג"ולבוש ס). אסרים ובלעין בכלים הגעלים בתוכם

, דהא לא ידעין כמה בלע, דכשיעור עובי כל דופותיו בעין, שאין במים ששים כגד פליטתו, עצמו ממה שבתוכו
מצא שהמים כולם אסרים וחוזרים ובלעים בכלים , יהא ששים בכללו כגד כל דופותיוואין לך כלי ש

  .)הגעלים
הגעלת  (ה מכאן"א ד, ז עו"וע, )לבטל' ראה דאין להגעיל כלי בן יומו כשאין במים ס (ה שפל"ב ד, חולין קח'  תוס64

וא בן יומו אין להגעיל אלא אם כן יש במי כלי שה (ז' ב סי"פפסחים  ש"רא ).'כלי בן יומא אין להגעיל אלא בס
דאם אין בו ששים כל הפלט , דבכולי משערין, דהייו כל עובי דופי הכלי, יורה הגדולה ששים לבטל פליטת הכלי

 .)אם יש ששים במים גד כלי שמגעיל (א" סא"רמטור ו. )ממו חוזר ובלע בתוכו
או משערין כגד כל הכלי כאילו כל הכלי , ם כגד כל הכליםכל שאין במים ששי (רסב' א סי"א ח"ת הרשב" שו65

 .)וכשהוא פולט חוזר ובולע מה שפלט, הגעל איסור
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 ,66כנגדן'  ואוסרין את המים שאין בהם ס,'וג' הרי גם גיעול הראשון חוזר וניער ומצטרף עם גיעול הב
  :ש" ע67ט"צ' ד סי"כמו שנתבאר ביו

 אבל אם אינן בני , מבליעת האיסור כשהכלים בשעה שמגעילן הם בני יומן68 במה דברים אמוריםיא
 , שהגיעול הנפלט מהכלים הוא פגום,69 אפילו כנגד כלי אחד מהם,' אין צריך שיהיה במים ס,יומן

'  ומותר כשנעשה קודם הפסח כמו שנתבאר בסי,ואף אם חוזר ונבלע בהם הרי הוא נותן טעם לפגם
  .70ז"תמ

 ואף על פי כן צריך להגעילו ,71 פגוםואף על פי שקודם שנפלט הגיעול מן הכלים היה גם כן
 ואם כן עכשיו שהגיעול חזר ונבלע ,72 גזירה משום כלי בן יומו,ולהפליטו מן הכלי מדברי סופרים
 מכל מקום כיון שהגיעול בעצמו הפגום מותר גמור הוא אפילו .בהם מה הועיל כלום בהגעלתו

ינו טעם פגום שהיה בלוע בכלי קודם  דהי, הרי יש נותן טעם בן נותן טעם של היתר,מדברי סופרים
של '  וממנו נפלט הגיעול הפגום לתוך המים הרי נותן טעם ב,ההגעלה הוא נותן טעם אחד של היתר

__________________ 
יש מהם שיראה . להגעיל כלים רבים בי יומן זה אחר זה בזה חלקו גדולי הדורות (רסב' א סי" חא"רשבת " שו66

ל "אבל מרבותי ז... י אין אומרין חוזר ועור וכשמגעיל בו הש, לפי שהראשון כבר תבטל, מדבריהם שהוא מותר
דהאיסור , כך אין מגעילין אותן בזה אחר זה, ולפי זה כשם שאין מגעילין שי כלים בי יומן ביחד... לא הודו לו 
למאי דתבאר לעיל  (ק כ"קכא ס' ד סי" יוך"שו. ק ב" סדרכי משהו, א"ה כתב הרשב" די"בהובא ב. )חוזר ועור

וכן פסק , אם כן הוא הדין הכא דהכלים אסרים, אלא לעולם חוזר ויעור, ד"ל כהראב"דלא קי' ק ך"ט ס"צ' סי
 .ב" סח"פרו .ק ה"ז ס" וט.ק ו" סא"מו. )א בתשובה שם"הרשב

 ).חוזר ויעור ואסר, ותוסף בו אחר כך מן האיסור הראשון, כגדו' כגון שהיה ס, איסור שתבטל(ו "א שם ס"רמ 67
והוי ותן , שהכלים אים בי יומן) אלא, שאין במים ששים גד הכלים(ל לבאר האופן השי של הגעלה  כאן מתחי68

שהוא עדיין ) אלא, והכלים בי יומן, שאין במים ששים(ג יתחיל לבאר את האופן השלישי "ולקמן סי. טעם לפגם
 ).56ראה לעיל הערה (והוא ותן טעם בן ותן טעם דהתירא , זמן היתר

אלא (ב "ע ס"טור ושו). אם אין בי יומן מותר להגעילו אפילו אין במים ששים לבטל את הכלי (ז'  סיב"ש פ"רא 69
 ).איו בן יומו... אם כן 

 כיון שאין בו כרת לא החמירו בו חכמים יותר ... אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,קודם הפסח( סעיף יח 70
  ). ותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל כמו בשאר איסורין... ולפיכך ,שאר איסורי תורהמב

, )ואילך' וכל זה כשמגעיל בערב פסח משעה ה: ג"כדלקמן סי(וכך גם כאן מיירי שמגעיל הכלים דוקא בערב פסח 
 אם ,תר ותן טעם לפגם או על ידי הי,'שאין תקה להגעלה אלא על ידי ביטול בס: ט"כדלקמן סי(ולא בתוך הפסח 

 ל ידי אלא ע, אין להכשיר שום כלי, וגם ותן טעם לפגם אסור לפי מהגו,ו שהחמץ אסור במשהו"כן מליל ט
 ).ליבון באור

, אין בו חשש. והוה ליה כקודם הגעלה, ואף על פי שטעם הפגום הפלט ממו חוזר ובלע בתוכו (ז' ב סי" פש"רא 71
ולא ... וכולן היתר כיון שפגם הטעם , שפלט מן הכלי למים וחוזר ובלע בכלי, עםדהוה כותן טעם בר ותן ט

, וכן להגעיל כלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו, גזרין להגעיל בכלי שאין בת יומא אטו כלי שהיא בת יומא
 שאם יבשל בכלי בן יומו דהתם ראוי לגזור. כי היכי דאסרין לבשל בכלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו

אם תיר לכתחלה לבשל בכלי שאין בן , וגם בישול תבשיל שעושין בי הבית בקל יטעו. התבשיל אסור מן התורה
וותן טעם בר ותן , אבל הכא אם יחזור ויבלע מעט מן הפלט דבר מועט הוא. כך יבשלו בכלי שהוא בן יומו, יומו

  .)גיל לטעותוגם הבא להכשיר כלי איו ר. טעם הוא
כי היכי דאסרין לבשל בכלי שאיו בן יומו , ולא גזרין לכתחלה קדרה שאיו בן יומו אטו בן יומו (ק יא" סי"ח

וגם מה שמבשלים בבית בקל יטעו אם תיר , דהתם אם מבשל בקדרה בת יומו אסור מן התורה. מהאי טעמא
, דבר מועט הוא, אם יחזור ויבלע מעט מן הפלט, ומואבל כאן אף בכלי בן י. לכתחלה לבשל בכלי שאיו בן יומו

  .)ש פרק כל שעה"כל זה כתב הרא. וגם הבא להכשיר כלי איו רגיל לטעות. וותן טעם בר ותן טעם הוא
כי אפשר שאז , ורביו לא הביא הוספה זו. מותר מן התורה' שכאן אף בכלי בן יומו יהי, אלא שהם הוסיפו לבאר

לכן , הוא אף ותן טעם בן ותן טעם דהתירא, כיון שבוסף למה שאיו בן יומו, אלא שכאן. האסור מן התור' יהי
 .התירו מדרבן אף לכתחלה

 גזירה , מכאן ואילך לישתרי.לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלאו ותן טעם לפגם הוא(ב "סע, ז עה" ע72
דהייו , קדירה שאיה בת יומא(ב "קכב ס' סיד "ע יו"טוש). קדירה שאיה בת יומא משום קדירה בת יומא

, ואפילו הכי אסרו חכמים לבשל בה לכתחלה, הויא ותן טעם לפגם, ששהתה מעת לעת משתבשל בה האיסור
 ).גזירה אטו בת יומא
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 והוא מותר גמור אף באיסורי תורה ,של היתר'  וכן המים חזרו ונבלעו בכלים הרי נותן טעם ג,73היתר
  :74ה"ד סימן צ"כמו שנתבאר ביו

'  לפי שיש כאן ג,75 אין צריך להגעילה קודם הגעלת הכלים בתוכה,ה בת יומה וכן אם היורה איניב
 והכל של , מן החמץ ליורה ומן היורה למים שבתוכה ומן המים לכלים הנגעלים,נותני טעם של היתר

  :היתר כיון שהגיעול הוא פגום

עיל כלי הבלוע  וכן אפילו בכל ימות השנה אם מג.77ואילך'  כשמגעיל בערב פסח משעה ה76 וכל זהיג
'  או שיהא במים ס, צריך ליזהר שלא יהיה בן יומו, או איסורי דברי סופרים,משאר איסורי תורה

  .78כנגדו

 ואפילו ,ואז מותר להגעיל אפילו אם מגעיל כלים הבלועים מאיסור עם כלים כשרים הבלועים מחמץ
  .79כניסן ביחד בבת אחת או שמ,אם מכניס ליורה כלי הבלוע מאיסור קודם שמכניס כלים הכשרים

 וכן ,81 אף אם היורה הוא בן יומו אין צריך להגעילו תחלה,' אם מגעיל כלי החמץ קודם שעה ה80אבל

__________________ 
וכולן היתר כיון שפגם , שפלט מן הכלי למים וחוזר ובלע בכלי, דהוה כותן טעם בר ותן טעם ( שםש"רא 73

 .)הטעם
שגם (ק ו "ז ס" לט,קג' ד סי"קודת הכסף יו). 'שלכתחלה מחמירים כהאוסרים ותן טעם הב(ב "א שם ס" רמ74

בכלי מותר ' שותן טעם הג( "ה וש"ג בהג"לקמן סי). 'בותן טעם לפגם לא התירו בבישול אלא בותן טעם הג
  ).לדברי הכל

 .שלכתחלה יש להמע מהיתר זה) א"סכ(ויתבאר לקמן 
ראה לי  (ק ו"א ס"מ. )וכן מי אם היורה גדולה איה בת יומא איו צריך להכשירה מטעם שפירשתי ( שםש"רא 75

  ).דלא גרע מהכלים עצמן, דאם אין היורה בת יומה אין צריך להגעילה תחלה
 אם  אף,אבל כבר הגו במדיות אלו להחמיר להגעיל היורה תחלה): "ו"סט(כדלקמן , וכל זה הוא רק מעיקר הדין

 ".איה בת יומה
שהוא עדיין זמן ) אלא, והכלים הם בי יומן, שאין במים ששים( כאן מתחיל לבאר האופן השלישי של הגעלה 76

 ).56ראה לעיל הערה (והוא ותן טעם בן ותן טעם דהתירא , היתר
 ).57הערה (שם סמן ו, )ואילך' דהייו בערב פסח מתחלת שעה ה(ח "כדלעיל ס 77
 או , אין להגעילו אלא אם כן לא יהא הכלי בן יומו,וכן בכל ימות השה הבא להגעיל כלי שבלוע מאיסור (טור 78

אין ,  הבא להגעיל כלי הבלוע מן האיסור,והוא הדין בכל ימות השה(ג "לבוש ס). כדי לבטלו' במים ס' שיהי
 ).או שיהא במים ששים כדי לבטלו, א אם כן לא יהא הכלי בן יומולהגעילו אל

, ואשר שאלתם אם מותר להגעיל קודם פסח כלי גוים וכלי חמץ יחד (תכט' סי) פראג(ם מרוטבורג "ת מהר" שו79
ראה . אי אסור משום דהאי איסורא בלע והאי התירא בלע, ושיהם ותים טעם לפגם כיון שאין בי יומא

דאיסור כלי הגוי איו , המים מותרים... והלא , מה בכך, בלעי מה שפלט כלי הגוי... ל "ואפילו את... דמותר 
ם וכלי חמץ ביחד "ם התיר להגעיל כלי עכו"מהר (חמץ ומצה' הגהות מיימויות סוף הל. )דותן טעם לפגם] ר[אוס

שצריך שיהא  (ק יג"י ס"ח. )ם תחלה" עכוואפילו מגעיל כלי, כגון שאין בי יומן, כששיהם ותים טעם לפגם
 . )ואז מותר להגעיל אפילו הכלי של איסור תחלה, או במים ששים גדו, שאיו בן יומו

תמז ' ולעיל סי, ד- המבואר כאן סעיפים יג, וושא התירא בלע,  סיכום ושא ותן טעם בן ותן טעם דהתירא80
  ): בכלים בי יומןכל האמור כאן מיירי(ז "תצד סט' ולקמן סי, ה"סמ

ומותר , הוי ותן טעם בן ותן טעם דהתירא, או מרדה חלבית שהוציא בה לחם, דגים שעלו בקערה חלבית) א(
  ).טז, תצד(בכווה זו תחלה , ולא יוציא הלחם, אבל לא יעלה הדגים, לאכלם בבשר

  ).מה, תמז(א בלע חוששים לדעת הסוברים שחמץ חשב איסור, בישל תבשיל בכלי חמץ קודם הפסח) ב(
  ).יג, תב(ותי טעם דהתירא בצליה ' חוששים לדעת האוסרים ב, צלה דגים בשפוד בשרי) ג(
  ).יג, תב( דהתירא בבישול  ותי טעם'בחוששים לדעת האוסרים , בישל דגים בקדרה בשרית) ד(
,  ותי טעם דהתירא שבלע בכלי'הוי ג, ואחר כך עירה אותו לכלי של פסח, בישל תבשיל בכלי חמץ קודם הפסח) ה(

  ). יג, תב. מה, תמז(שמותר להשתמש בו בפסח 
  ).יג, תב(ומותר להשתמש בה בחלב , ותי טעם דהתירא שבלע בכלי' הוי ג, תחב כף בקדרה בשרית רותחת) ו(
ואוסרים , בואסרו המים מפליטת בשר וחלב שתער, כגד הכף' ואין ס, תחב כף חלבית בקדרה בשרית רותחת) ז(

  ).יד, תב(הכף והקדרה 
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 , דכיון שהחמץ הוא מותר עדיין באכילה.82כנגד הכלים אף אם הם בני יומן' אין צריך שיהיה במים ס
 ולפיכך .נו קודם שיגיע זמן איסורו דהיי,נותני טעם של היתר קודם שיבא לכלל איסור' הרי יש כאן ג

  :83ז" כמו שנתבאר בסימן תמ,אינו חוזר ונאסר אף כשיגיע זמן איסורו

ותי טעם'  מודים בג,ותי טעם' ועיין שם שאף האוסרים בב[
84

  . מטעם המבואר שם,

___________________ 
ותי טעם ' כס טעם הבשר במים באופן של ב, כגד הכף' ויש ס, תחב כף חלבית בקדרה בשרית רותחת) ח(

  ).יד, תב(ושאר הכף חלבי , ומהמים כס טעם שלישי בהכף החלבית, דהתירא
כס טעם החלב וטעם , כגד אחת מהן'  סואין, ואחר כך תחב בה כף בשרית, תחב כף חלבית בקדרה רותחת) ט(

ושארו , ומהמים כס טעם שלישי בהכף הבשרית, ותי טעם דהתירא' באופן של ב, הבשר במים זה אחר זה
  ).יד, תב(הכפות בהכשרן 

*  
ובהגהה , ג"תא סי' שתבאר לעיל סי, קשור גם לושא התירא בלע, כל הושא של ותן טעם בן ותן טעם דהתירא

 .םש
משום דהוי , מותר להגעיל אפילו בן יומו, דשעת היתר הוא, ובערב הפסח קודם שעה חמישית (ז' ב סי" פש"רא 81

וכן שלא יצטרך ... וחוזר ובלע בכלי וכולהו היתר , החמץ ותן טעם בכלי והכלי במים, ותן טעם בר ותן טעם
ם יבלעו הכלים הגעלים הוה ותן טעם בר ותן דבכולהו אף א, להגעיל היורה הגדולה שמגעילין בו תחלה וסוף

כדי שלא , יש ליזהר להגעיל קודם שעה חמישית (א"ע ס"טור ושו. )כיון שקודם זמן איסורא הוא, טעם להיתרא
א " מ.)שמגעילים בה, וכן כדי שלא יצטרך להגעיל היורה הגדולה... יצטרך לדקדק אם הכלים בי יומן או לאו 

  ).או בסוף, דדי כשמגעילה בתחילה, ירושפ, תחלה וסוף(ק ה "ס
 אף אם ,אבל כבר הגו במדיות אלו להחמיר להגעיל היורה תחלה): "ו"סט(כדלקמן , וכל זה הוא רק מעיקר הדין

 ".' ומגעיל בתוכה קודם שעה האיה בת יומה
 ,'פ שאין במים ס" מותר להגעיל כלי של חמץ אע,ובערב פסח קודם ארבע שעות(ה שפל "ב ד, חולין קח' תוס 82

 ועדיין , והמים חוזרין ובלעין בכלי, במיםותן טעם והכלי , בכליותן טעם החמץ ,ותי טעם של היתר' דאיכא ג
אפילו אין במים ... ל כתב דקודם זמן איסורו יכול להגעיל "ש ז"א הרא"וא(טור ).  שהוא קודם הפסח,הוא היתר

אם יש ששים במים גד כלי ] כדי שלא יצטרך לדקדק, ודם שעה חמישיתיש להגעיל ק([א "א ס" רמ.)כדי לבטלו' ס
 ).שמגעיל או לאו

 . סעיף מה83
  :ותי טעם של היתר' ולא סגי בב, ותי טעם של היתר' טעמים שזקוקים או כאן לג' ומבאר רביו ב 84
אם מעט ,  עליו כמו שהיהחמץ הרי הוא ושמו): "ב, בית ד שער ד לג(א בתורת הבית הארוך "שאף שכתב הרשב) א(

  ".והרי הוא עכשיו כגוף הבלה, אלא שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו אסרו, ואם הרבה יהיה
ויש חולקין על זה ואומרים שלא התירו ): "ה"תמז סמ' סי(כמבואר לעיל . מודים להיתר, ותי טעם' מכל מקום בג

 אף על פי , אבל ותן טעם בן ותן טעם של חמץ...חלב  כגון בשר ב... אלא ,ותן טעם בן ותן טעם של היתר
אבל אם קודם הפסח ...  מכל מקום כשמגיע זמן איסורו לא חל עליו שם חדש ,שקודם הפסח הוא עדיין של היתר

 אין בו כח להקרות שם חמץ לאותו מעט ... מותר להשתמש באותו כלי בפסח בלא הכשר , לתוך כלי אחר...עירה 
  ".ך הכלי כדי שיאסר כשיגיע הפסח שבלע בתו...

ויש מחמירים ): "ב"צה ס' ד סי"יו(א "כמבואר ברמ, ותי טעם' כי גם הסוברים שבבישול אין מתירים ב) ב(
  ".והמהג לאסור לכתחלה, בצלייה ובישול לאסור ותן טעם בר ותן טעם

דאפילו לפי המפרש גבי דגים שעלו  (תה ב"א סד, ז עו"ע' תוסכמבואר ב, ותי טעם' מכל מקום מודים להתיר בג
 ומן המים חזר , וממו למים, הראשון שבלע בכלי,ותי טעם של היתר'  הכא איכא ג,בקערה אבל תבשלו לא

דהתם הבשר הבלע בדגים . הכי שרי, ואפילו לדברי המפרשים עלו אין תבשלו לא (ז' ב סי"ש פ"רא. )ובלע בכלי
הלכך אסור לאוכלן בכותח , שדגים ראויין לאכילה והבשר ותן בהם טעם לשבח, כלכי בלע אוכל באו, חשוב טעם

איו חשוב טעם , וחוזר ובלע בדופי הכלי, אבל הכא טעם החמץ הפלט מן הכלי למים. אם תבשלו בקדירה
  .)כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל

ולא , א דברים המתבשלים"ה אוסר רמ"ז ס"מת' וקשה דהא בסי(ק א "ס א"מושי ושאים אלו כלולים בדברי ה
מן המאכל , ל דהכא כיון דאיכא הרבה טעמים"וי. ולמה מתיר כאן לכתחלה, התיר מטעם ותן טעם בן ותן טעם

  .)שרי, ומן המים לכלי, ומן הכלי למים, לכלי
, ם המתבשלים בכליהםה דברי"אוסר בהג' ז סעיף ה"ואף על גב דלעיל בסימן תמ(ק ב "ס י"חומפורש יותר בדברי ה

ל משום דבתבשל קיימא לן לאסור ותן טעם בר ותן טעם לכתחלה "י, ולא התיר מטעם ותן טעם בר ותן טעם
דאיכא הרבה ותים , מה שאין כן כאן גבי כלים... וגם יש אומרים דחמץ כיון ששמו עליו מקרי איסורא בלע ... 
על כן מתירין , וחוזר ויפלוט מהכלי להתבשיל תוך הפסח, מים לכליומה, ומן הכלים למים, מן האוכל לכלים, טעם
  . )כאן

*  
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י ות'  אף על פי שיש ג, שיש אוסרים לאכלם בחלב,ואין הדבר דומה לדגים שתבשלו בקדירה של בשר
 ומהרוטב לדגים, ומהקדירה להרוטב של דגים שבתוכה, מן הבשר לקדרה,טעם

85
לפי שטעם קלוש . 

 שהדגים ראוין לאכילה והבשר , כי בלע אוכל באוכל,של בשר המובלע בדגים יש בו חשיבות טעם קצת
 אבל טעם קלוש של חמץ . לכך אסור לאכלו בחלב אם תבשלו בקדירה של בשר,תן בהם טעם לשבח
 איו חשוב טעם כלל כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך , וחוזר ובלע בכלים, או מן היורה,שפלט מן הכלים

  .]התבשיל

 ,87 אבל אם מגעילם ביחד.86 או כלי בשר לבדם, במה דברים אמורים כשמגעיל כלי חלב לבדםיד

___________________ 
אלא , לא רק בשעה שטעם זה השלישי שבלע בכלי הוא עדיין היתר, טעם זה השלישי שבלע בכלי או מתירים

עם ותי ט' כאן ב' כיון שכבר הי, גם אז לא אסר הכלי, אפילו אם טעם בשר זה השלישי בלע בכלי של חלב
  .ואחר כך בלע טעם שלישי מהמים לכלי החלבי, דהיתרא במים

שהטעם של כלי , ויש ששים במים גד כלי החלב, כשתחב כלי חלב יחד עם כלי בשר ליורה, כמבואר לקמן סעיף הבא
כי יש , ולא אסר. בלע מהמים לכלי הקטן החלבי' וטעם הג, שהוא טעם שי דהתירא, הגדול הבשרי בלע במים

  ).88ויתבאר לקמן הערה (בלע מהמים לכלי החלבי ' וטעם הג, ותי טעם דהתירא במים'  בכאן
' גם אז חשב לב, אפילו אם טעם שי של הבשר וטעם שי של החלב בלעו שיהם במים זה אחר זה, ויתירה מזו

ותי ' כי גם כאן יש ב, גם אז לא אסר הכלי, י החלביוכאשר בלע טעם שלישי מהמים לכל, ותי טעם דהתירא
  .בלע מהמים לכלי החלבי' וטעם הג, טעם דהתירא במים

יש כאן ותן טעם בן ותן טעם של ", שאם הגעיל ביורה כלי בשר וכלי בשר בזה אחר זה, כמבואר לקמן סעיף הבא
ותבאר לקמן הערה (בלע מהמים לכלי החלבי ' וטעם הג, "ועדיין הכל היתר... קודם שיבוא לכלל איסור , היתר

89.( 
י "התרומה רס' סכמבואר ב, ומתירים בבישול, שמטעם זה יש אוסרים ותן טעם בר ותן טעם דהתירא בצליה 85

בת יומן הכל ואפילו המחבת והקדירה ... ביצים שתבשלו במחבת חולבת בת יומא מותרים לתתם במולייתא  (סא
ואפילו אמר עלו דוקא . שהיא של חלב, כמו דגים שעלו בקערה שהיה בה בשר מותרין לאוכלן בכותח, מותר
, של ראשון במחבת, ותי טעם' ואיכא ג, שהטעם הראשון מתפשט במים, אבל תבשלו מותר. ולא צלו, מותר

וש לפי שהביצים והקערות והירק והקטית מכל מקום יש לח... ואכתי היתר הוא , ומשם בביצים, ומשם במים
, אם כן אין כאן רק שי ותי טעם, ולא מן המים, ומן המחבת גופא כס הטעם בביצים ובקערות, וגעות למחבת
  .ל' ח סי"ש חולין פ"ראהובא ב. )רוב הטעם מתפשט במים ושרי, מיהו כיון דאיכא מים בכלי. ואמר צלו לא
והמהג , ויש מחמירים בצלייה ובישול לאסור ותן טעם בר ותן טעם): "ב"צה ס' יד ס"יו(א "רמוכיון שפסק ה

  .ותי טעם להיתר' הרי שאוסר גם בג". לאסור לכתחלה
פ שיש אומרים " שאע,]סימן רז עמוד פב[י בשם שבלי הלקט "וכתב הב): "ש כדי"ה ומ"א ד"ס( ח"פרוכתב על זה ב

מכל , אבל תבשלו אסורין, או דגים רותחים שעלו בקערה צות מותרין ,דוקא דגים צוים שעלו בקערה רותחת
והייו משום דסבירא ליה דבתבשלו ליכא . ל"עכ, מקום גבי חמץ שיש בו שלשה ותי טעם של היתר הכל מותר

 שהבשר , סבירא ליה דבתבשלו איכא שלשה טעמים, אבל למאן דמפליג בין צלו לתבשלו.אלא תרי טעמי דהיתר
ואפשר דאיכא מאן ].ה דגים"ד[ה "ד בסימן צ"י ביו"ותן טעם בקערה והקערה במים והמים בדגים כמבואר בב 

 ולפיכך .י שיש בו שלשה ותי טעם של היתר"אעפ,  וסבירא ליה גם כן דעלו אין תבשלו לא,דסבירא ליה הכי
חוזר ובלע "' יו שכיון שהטעם הגוהי".  דהתם גבי דגים הוי טעם חשוב מה שאין כן הכא,ש לחלק"הוצרך הרא

ב אות "צה ס' לסי ר הזקן"אדמווראה פסקי ". כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל, איו חשוב טעם כלל, בכלים
 .א

שאפשר , ומכאן ראה לכאורה. הוא אפילו אם מגעיל כלי חלב או כלי בשר, הותר להגעיל כלים'  זה שקודם שעה ה86
  . איפכאלהגעיל כלי מחלב לבשר או

ואחר הליבון יאפו , ן של גביה"מותר ללבן ביום טוב כלי ברזל שאפו בו פלאדו): "ה"תקט ס' סי(ע "וכן ראה בשו
  ".ה של בשר"בו פשטיד

 כלי ברזל שאפו בו מאכל של גביה כדי לאפות בו ביום יום טובמותר ללבן ב): "א"תקט סי' סי(וכן הוא לקמן שם 
  ".מאכל של בשר
 להפליט כדי ... יפה שיסיקוהו ... בחמאה או בחלב ילוש לחם לאפות והוהגים): "ז"תצד סט' סי(ן וכן הוא לקמ

  ".בתוכו ובלע לפעמים עליו ששפך בשר של רוטב את ממו
כגון , אם בלע בהם על ידי האור דבר היתר ואחר כך עשה איסור): "ג בהגהה"תא סי' סי(וכעין זה הוא גם לעיל 

  ."הרי הן כשרין על ידי הגעלה, ואחר כך בלע בהן חלב, בשר לבדו שהוא היתרשצלה עליהם 
והעולם , משמע שמותר בחול להגעיל כלי חלב לאכול בו בשר או איפכא): "ק יא"תקט ס' סי(א שם "אמם כתב המ

, ]ושבעל הלב[=מ יפה "ששמע ממהר, ר בימין מפוזא"ומצאתי כתוב בשם הגאון מהור. והגין איסור בדבר
וזה אסור דלמא אתי , ויגעילו כל פעם שישתמש בו, לו רק כלי אחד' שאם יעשה כן לעולם לא יהי, הטעם למהג

כיון שלעולם אין משתמשין בו אלא על ידי ליבון , יש לומר, והא דשרין הכא. ב"ע' בחולין דף ט' כדאי, למטעי
ל"ליכא למיגזר כ."  
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 או ,88ם צריך ליזהר שיהיה במים ששים כנגד אחד מה,דהיינו שתוחב אותם ביורה בבת אחת ממש
 הרי נאסרו , שאם שניהן הן בני יומן ואין במים ששים כנגד אחד מהם,שיהיה אחד מהם אינו בן יומו

  . וחוזרין ואוסרין את הכלים ואת היורה,המים מחמת פליטת הבשר ופליטת החלב המעורבת בהם

נאסרו  לא , אלא שמכניסן זה אחר זה, אף על פי שמגעילן ביורה אחת,אבל כשאינו מגעילן ביחד
 דהיינו מן , לפי שיש כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתר קודם שיבוא לכלל איסור,המים כלל

 כיון שעדיין לא נפלט לתוך המים , ועדיין הכל היתר, ומן הכלי להמים שביורה,הבשר או החלב לכלי
  :89אלא טעם חלב לבדו או טעם בשר לבדו

___________________ 
ובזה יתבאר גם . שבמילא לא משתמשים בה בלי ליבון, יר תבית אפיהתקט התירו להכש' בזה ביאר הטעם שבסי
תא ' ואולי יש ליישב גם האמור לעיל סי. שבמילא לא משתמשים בו בלי ליבון, בתור, תצד' מה שהתיר לקמן סי

  .ולכן בהכרח להגעילו, ששם בלעו בו בשר ואחר כך גם חלב, ג"סי
והה מבשר ): "ק ל"תא סוף ס' א סי"א(ביאר בפרי מגדים , איפכאומה שהתירו גם כאן הגעלה מחלב לבשר או 

ומכל מקום בפסח יש לומר , א"ט אות י"תק] סימן[א "וכמו שכתב המ, לחלב אין והגין להגעיל ולא ללבן
 ".וזהר הוא, כי לא שייך חששא פעם אחת בשה, דמגעילין מבשר לחלב

 ושיהם , שהודחו במחבת של חלב בכלי ראשון,תמשין בהן בשרוקערות שמש (ה הראשון"א סד, חולין קיב'  תוס87
 דהא כשהטעם שי של בשר ושל חלב כס במים מיד , דלא דמי כלל לדגים שעלו בקערה... יש לאסור ,בי יומן

' ס. ) אז אותו שהוא בן יומו מותר, ואם האחד איו בן יומו. וחוזרין ואוסרין הקערות והמחבת,אסרו המים
, פשיטא דהכל אסור, כמו הקערות של בשר הן בי יומן, המחבת חולבת היא בת יומא... אם  (סא' יהתרומה ס

אם כן מיד אסרו המים משום בשר , וטעם המחבת של חלב פלט במים, דטעם אותן קערות של בשר פלט במים
  ).וכי חזרו ובלעו במחבת וקערות אסרו הכל, וחלב שבהן

, אם שי הכלים של בשר ושל חלב שיהם בי יומן והגעילן ביורה אחת ('ה פי" די רכב ע רלב" סוסק"סמהגהת 
ששיהם , מכל מקום איכא משום בשר בחלב, דהי דמשום חמוץ ליכא, אסור אפילו בדיעבד, שעות' אפילו קודם ד

  ).ותים טעם זה בזה לשבח
  .)ם איו בן יומוכ אחד מה"אא, יש ליזהר מלהגעיל כלי הבשר וכלי חלב ביחד (ב" סע"שו
. ואין לשות, והכי והגין. הכל אסור, והדיח אותן ביחד בכלי ראשון, אם שיהם בי יומן (ג"צה ס' ד סי"א יו"רמ

וטעמא דהא (ק יב "ך שם ס" ובש.)הכל שרי... אבל אם הודחו זה אחר זה , ודוקא שהודחו ביחד ובכלי ראשון
 ).ד אסרו המים וחוזרים ואוסרים הקערות והיורהכשטעם השי של בשר ושל חלב כסים במים מי

  .)ביורה גד שום אחד מהן' ואין ס,  שתוחב אותו בפעם אחת ביורהרושפי (ק ח" סא"מ 88
גד הכף ולא גד ' ויש במים ס, כגון שתחב כף חלבית לקדירה בשרית שתבשלו בה מים, גד אחד מהם' ואם יש ס
  .קדירה הבשריתבזה לא אסרה הכף החלבית מה, הקדירה

שיש ... ותחבו בה כף בן יומו , שבשלו בה ירקות או מים] בשרית[קדירה ): "ה"צד ס' ד סי"יו(א "וכן פסק הרמ
  ".הכל שרי, ]גד הכף[במאכל ששים 

דהתם יש לחוש שמא ): "ק ז"ס(ז שם "ביאר הט, איה אוסרת את הכף) כגדה' שאין במים ס(והטעם שהקדירה 
אסרו המים מחמת "והייו שלא אסרה הכף אלא כאשר ". כאן אין חשש זה כיון שיש ששיםו', אסרו המים כו

גד הכף ' כ כשיש ס"משא, " וחוזרין ואוסרין את הכלים ואת היורה,פליטת הבשר ופליטת החלב המעורבת בהם
  .ואם כן לא אסרה מהם הכף, לא אסרו המים, החלבית

שיש בו טעם ראשון של (של הבשר בלע בכלי חלבי ' כ טעם הג"משא, מיםותי טעם להיתר ב' ואף שיש כאן רק ב
  ).ולקמן סוף הערה הבאה, 84כדלעיל הערה (גם זה מספיק כדי להתיר מטעם ותן טעם בן ותן דהתירא , )חלב

והמהג לאסור . ותן טעם בר ותן טעםויש מחמירין בצלייה ובישול לאסור ): "ג"צה ס' ד סי"יו(א "וכמבואר ברמ
". מותר לכתחלה, אבל ליתן בכלי שלהם, ודוקא לאכול עם חלב והבשר עצמו. ובדיעבד מותר בכל עין, לכתחלה

  .ומותר לכתחלה. שיש בו טעם ראשון של חלב, בתוך הכלי החלבי' אשר גם שם בלע ותן טעם הב
 .ג אות א"צד ס' סיר הזקן ל" פסקי אדמו.שח' ד ע"ראה שערי יו ו
, שהייו השל בשר והשל חלב יחד בפעם אחת, ודווקא שהדיח הקערות בבת אחת ( איסור והיתר כלל לד דין יז89

ומדיחה בכלי , אפילו אם שיהם בי יומן] ז[א, או איפכא, ואחר כך של חלב, אבל אם הדיח השל בשר תחילה
  ).ם ותן טעם בר ותן טעם מהבשר דהיתרדהא לא היה בהמים כי א, גם השל חלב מותרים, ראשון
אם היו יפים , אבל בזו אחר זו, ודוקא שהדיחן בפעם אחת... כן פסק בארוך (ק ג " סצה' ד סי"יודרכי משה הובא ב

  ).ל"דבדיעבד שרי עכ, דהוי ותן טעם בר ותן טעם, בלא שומן שרי
  .)הכל שרי... ה אחר זה אבל אם הודחו ז, דוקא שהודחו ביחד ובכלי ראשון(ג " סא שם"רמ
  ).כיון שלא תערבו הטעמים, דזה הוי ותן טעם בר ותן טעם(ק יא "ז שם ס"ט

*  
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 אף אם אינה בת ,ת אלו להחמיר להגעיל היורה תחלה אבל כבר נהגו במדינו,90 וכל זה מעיקר הדיןטו
  .91' ומגעיל בתוכה קודם שעה ה,יומה

 ,כנגדו'  ויש במים יותר מס, אף שהוא יחידי,93 כשהוא בן יומו92וכן נהגו שלא להגעיל שום כלי
 גזירה שמא יטעו להגעיל כלי , לא יגעילנו כשהוא בן יומו,94'ואפילו רוצה להגעילו קודם שעה ה

 ויחזרו המים ויבלעו ,כנגדו'  ולא ידקדקו אם יש במים ס,95משאר איסורי תורה כשהוא בן יומוהבלוע 
 שהרי אין כאן נותן טעם בן נותן טעם של היתר אלא של ,כנגדו'  ויאסרו אותם אם אין בהם ס,בכלי

  :איסור הבלוע בכלי

___________________ 
כיון שלא תערבו "ואיך אמר בזה , ואף שתערבו במים טעם הבשר מהכלי הראשון וטעם החלב מהכלי השי

  ?"הטעמים
אבל עם בשר ממש או , והייו להשתמש כך.. .אף המים , והכל שרי): "ק יא"ז ס"משב(כתב על זה הפרי מגדים שם 

  ".לדידן בתבשלו לכתחילה, עם חלב ממש אסור
שאו חוששים לדעת האוסרים ותן (והייו שזה חשב ותן טעם בן ותן טעם של חלב בלע במים על ידי בישול 

עם של בשר בלע במים על וחשב ותן טעם בן ותן ט). לשתותו עם בשר, טעם בן ותן טעם של היתר על ידי בישול
אמם ). לשתותו עם חלב, שאו חוששים לדעת האוסרים ותן טעם בן ותן טעם של היתר על ידי בישול(ידי בישול 

לכן זה קרא , )שלהם במים' לפי שבלע הטעם הב(של הבשר ' של החלב לא תערב עם טעם הא' כיון שטעם הא
  .עדיין ותן טעם בן ותן טעם דהתירא

לא יחול על תבשיל דין , ואחר כך תבשלה שוב בקדירה בשרית, שגם תבשיל שתבשל בקדירה חלבית, י זה יוצאולפ
  .אפילו לדעת האוסרים ותן טעם בותן טעם של היתר על ידי בישול, ומותר לאכלו בפי עצמו, איסור בשר בחלב

שיש בו טעם ראשון (בשר בלע בכלי חלבי של ה' כ טעם הג"משא, ותי טעם להיתר במים' ואף שיש כאן יש רק ב
, כדלעיל סוף הערה הקודמת(מכל מקום גם זה מספיק כדי להתיר מטעם ותן טעם בן ותן דהתירא , )של חלב
  ).84והערה 

 .ב אות ג"צה ס' לסי ר הזקן"אדמופסקי . מראי מקומות וציויםוראה 
, )דהייו דוקא כשהכלים בי יומן מבליעת האיסור(א "וסי, )שצריך להגעיל היורה תחלה(ח " מה שתבאר לעיל ס90

 ).ואילך' דהייו דוקא כשמגעיל בערב פסח משעה ה(ג "וסי
צריך להגעילה , והיורה שמגעילין בה הכלים אפילו איה בת יומא... אפילו קודם שעה חמישית  ( בסוף הסימןח"ב 91

  .)לכתחלה קודם שמגעילין בה
, אך הגו להחמיר בכל החומרות... ראה לי דאם אין היורה בת יומה אין צריך להגעילה תחלה  (ק ו" סוף סא"מ

  ).'אפילו קודם ה
שצריך להזהר להגעיל היורה , הדין כך' דאף במגעיל קודם ה, מסתימות דבריהם משמע (ה סוף דבר"א ד"ח ס"פר

  .)תחילה
גם בה והגים אף באים בי , אחרי הגעלת הכלים בה,  השית של היורהשכן גם ההגעלה, )ב"סוף סכ(וראה לקמן 

 .'וקודם שעה ה, יומן
וישהה אחר השפשוף מעת , ואפילו שלחות ישפשף יפה): "ק ט"ס(א "כתב המ). ז"לעיל סשזכרו  (שלחותולעין  92

כיון שרוב , השלחות והספסליםבשהיה דמעת לעת איו זהרים אצל ): "ק יד"ס(י "ובח". לעת שלא יהיו בי יומן
 ."תשמישן על ידי צון

הגו העולם להמתין להגעיל הכלים גם לעין הפסח עד שלא יהיו בי  ('ה פי"רלב ד' י רכב ע"ק סוס" הגהת סמ93
  .)הגו שלא להגעיל שום כלי בן יומו (ב" סא"רמ). יומן

 .א"כדלקמן סוף סכ', קודם שעה האלא טוב יותר להגעיל דוקא , אמם גם בזה אין מסתפקים לכתחלה
וקודם , אפילו לבדו(ק יד " סי"ח). 'אפילו קודם שעה ה(ק ט "א ס" מ.)אפילו אם מגעיל כלי אחד (ק ח"ז ס" ט94

  ).וגם יש ששים', שעה ה
שרגילין ... משום חששא דבשר בחלב ): "שם(ק "כי הטעם שתבאר בהגהות סמ, "אף שהוא יחיד"ומה שכתב 

על זה מבאר שכן הגו גם בכלי ). שזה אסר אף בדיעבד, וכדלעיל סעיף הקודם" ( וכלי חלב יחדלהכשיר כלי בשר
 ".שמא יטעו להגעיל כלי הבלוע משאר איסורי תורה כשהוא בן יומו"מטעם המבואר לקמן , יחידי

,  ממי הגעלהשחוזר ובולע, דלא מהי ליה הגעלה כל זמן שהוא בן יומו, משום גזירה דכלי של איסור (א שם" מ95
 .)דלא שייך בו ותן טעם בר ותן טעם
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  אינו בולע, ובשעת רתיחה, כשטרוד לפלוט

 ,ואילך אין צריך להגעיל היורה תחילה'  אף כשמגעיל משעה ה,97ים על כל זה ואומר96 ויש חולקיןטז
 לפי שכל זמן . אף אם הם בני יומן,כנגד הכלים'  וכן אין צריך שיהא במים ס.אף שהיא בת יומה

 ולא הן ,שהכלים טרודים לפלוט הגיעול הבלוע בהם אינן בולעים כלום מהגיעול הנפלט מהם
  .רדתם לפלוט אין בהם כח לבלוע שמחמת ט,מהגיעול הנפלט מן היורה

 אלא ישהה אותם שם באומד ,98רק שצריך הוא להזהר שלא ישהה הכלים בתוך היורה יותר מדאי

__________________ 
שלא איכפת לו במה שבעת ההגעלה חוזר , ל כוותייהו"לפי דעת הפוסקים דקיי,  עד כאן תבארו הלכות הגעלה96

). ב- א"סי(או שהכלים אים בי יומן ). י- ט"ס(כגד הכלים ' כיון שיש במים ס, הגיעול הפלט ובלע בכלי המוגעל
  ).ד- ג"סי(מן היתר או שהוא ז

  :כי, שגם בלי זה אין חוששים, עתה בא לבאר עוד שתי דעות הפוסקים
  ).יז- ז"סט(כל זמן שהגיעול פלט מהכלי איו בלע בתוך הכלים ) א(
  ).ח"סי(כל זמן שהמים רותחים אים מבליעים את הגיעול בתוך הכלים ) ב(

בדברים , מכל מקום מחמירים או לחוש לדבריהם, תייהול כוו"כי אף דלא קיי, והטעם שמבאר כאן שתי דעות אלו
 ).כא- כ"ס(שיש חומרה לפי דעתם 

 שצריך להכשירה קודם שיגעילו בה ,פסק רביו שמואל] בה[ועל יורה הגדולה שמגעילין ( 85'  עתסד'  סיה"ראבי 97
אלא ,  במים אסוריםושוב מגעיל השאר, מכל מקום המים אסרו כשיגעילו מקצת הכלים, מה תקה בדבר זה... 

  .ז' ב סי" פש"ראהובא ב). ואם כן אפילו לא הכשירוה מי, על כורחך בעוד שטרודים לפלוט לא בלעו
אמר רב בשר אסור , כזית בשר שפל לתוך יורה של חלב(ב - א,  חולין קחגמראולמדוהו מדין בשר שפל בחלב שב

' ם בתוס"לפירוש רשב, )כי ייח הדר פליט... א פלט דמבלע בלע מפלט ל,  שפל לתוך יורה רותחת...וחלב מותר 
אבל לאחר ששבע , דהא דקאמר מפלט לא פליט הייו עד שיהא שבע מלבלוע, ופירש רביו שמואל(ה שפל "שם ד

  ).הייו כי ייח מבליעתו, סוף סוף כי ייח הדר פליט, וכן פירש הרב רביו שמעיה, חוזר ופולט
מאן דאמר  ... ט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף ורבה בר בר חה אמר מדיחהשוח(ב , ומהגמרא בחולין ח

וכל הכלים (ר ' וקח סיכמבואר בר, ומשם למדים לעין הגעלה. )איידי דטרידי סימין לאפוקי דם לא בלעימדיח 
  ).דאמר גבי סימים בפרק הכל שוחטין]כ[, שמגעיל אגב דטרידי למיפלט חמיצי ולא בלעי

 חד , משום דפריש מהאי ובלע האי, תרי מאי טעמא לא,רב ששת מלח ליה גרמא גרמא): "א, קיג(רא בחולין ומהגמ
דכל זמן שטרודים לפלוט אין ): "שם(י "ש רשופירלפי . " אלא לא שא,מי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא

לא אמרין שחוזרת ובולעת ...  גב זו מולחין הרבה חתיכות זו על): "א"ע ס' ד סי"יו(ע " וכן פסק בשו".בולעים
  ".כל זמן שפולטת צירה איו בולעת... מדם העליוה 

*  
  :ששי אופים תבארו בשיטה זו, יוצא מכל זה

 שעיקר הלימוד ".שכל זמן שהכלים טרודים לפלוט הגיעול הבלוע בהם אין בולעים כלום מהגיעול הפלט מהם) "א(
ם בולעים דםדכל , ל"בזה הוא מדין מליחה הזמן שטרודים לפלוט אי.  

לא אמרו כן ש, יתבאר לקמן שם". טרדת פליטת הכלים איה מעכבתן מלבלוע): "כ"לקמן ס(ל "ולפי מאי דקיי
  ).126-127לקמן הערות ראה  (ולא בגיעול הכלים, ולא בציר, דםלעין בגמרא אלא 

 שעיקר הלימוד ".משום דמים מבלע בלעי האיסור שבכלי ולא פלטי): "ה שפל"ב ד, חולין קח(' כמובא בתוס) ב(
פל בחלב הייח... דמבלע בלע מפלט לא פלט ", ל"בזה הוא מדין בשר ש הדר פליט]מבליעתו [כי ."  

דבמים שהן ): "שם(' תבאר בתוס, "טרדת פליטת הכלים איה מעכבתן מלבלוע): "כ"לקמן ס(ל "ולפי מאי דקיי
 ". אלא שמתערב בהן האיסור, דלא בלעי,צלולים לא שייך לומר בליעה

 יש עצל ושכר ,יש זריז ושכר ויש זריז ופסד, ופליאה בעיי שיכולים לכוון גמר הפליטה (83'  שם סוף עה"ראבי 98
כתב אבי העזרי מי יודע לשער שיעור ( טור ).וכן לעולם,  ולאחר ששבת מבלוע חוזר ופולט ...ויש עצל ופסד

שהמים כולן אסרים ... אם הוא משעה חמישית ואילך ... לכן , אולי ישהם לתוכה וחוזרין ובולעין, הפליטה
יש ליזהר להגעיל (א "ע ס"ושו, )אם משהה אותם בתוכם עד שתגמור פליטתן, ובלעין בכלים הגעלים בתוכם

איסור והיתר כלל ח ). אם משהה הכלים בתוך היורה יותר מדאי... טרך לדקדק כדי שלא יצ, קודם שעה חמישית
וחיישין , כי אין לעמוד על שיעור פליטתו, כ אבי העזרי שוהגין שאין להשהות הגעל בתוך היורה כלל"וכ (דין סד

  .)שמא יחזור ויבלע ממה שפלט
יש מצריכין להשהות הכלים ): "ד"ס(כדלעיל , עולםמשערים שפלט כל גי, ואף שאיו שוהה בתוך היורה יותר מדאי

 כי מי יודע , ומהגן של ישראל תורה הוא, ולא הגו כן, בכדי שיפליטו כל גיעולם,בתוך הרותחין באומד הדעת
  ".לשער מתי יפליט הכלי כל גיעולו
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 , שאם ישהה אותם שם לאחר שהפליטו כל גיעולם. ויוציאם מיד, בכדי שיפליטו כל גיעולם99הדעת
 דכיון שאינם טרודין .ן היורה או מן גיעול הנפלט מ,הרי הם חוזרין ובולעין מגיעול הנפלט מהם כבר

 או אם היורה היא ,כנגדן'  אם הם בני יומן ואין במים ס, הרי הם חוזרין ובולעין ונאסרין,עוד לפלוט
  :100כנגדן' בת יומה אף על פי שיש במים ס

 וכן צריך ליזהר שלא להגעיל ביחד כלים שנבלע בהם איסור מרובה עם כלים שנבלע בהם איסור יז
 ,104 ואין צריך לומר כוסות שרוב תשמישן בצונן,103 שרוב תשמישן בכלי שני102פות כגון כ,101מועט

 ואין צריך לומר עם ,105לא יגעילנו בבת אחת עם קערות שרוב תשמישן על ידי עירוי מכלי ראשון
 מתחלה יכניס ליורה הכלים 107אלא (106 או עם כפות שמגיסין בהם הקדירה,קדירות של מתכות
 , שממהרין לפלוט גיעול הבלוע מהם,)108ניס הכלים שבליעתן מרובה יכר כך ואח,שבליעתן מועטת

 הרי הם חוזרין ובולעין גיעול הנפלט מכלי ,ולאחר שפלטו כל גיעולם שאינם טרודין עוד לפלוט
  .שבליעתן מרובה

 שאי אפשר , כגון כשמגעיל כלים גדולים,פעמים' וכן צריך ליזהר שלא להגעיל מקצת כלי אחד ב
 שלא יחזור ויכניס במים ממקצת , לא יגלגלו ביד סביב במים, בתוך היורה בבת אחתלהכניס כל הכלי

 ועכשיו כשחוזר ומכניסו במים הוא חוזר ובולע גיעול ,שכבר הוגעל פעם אחת ופלט כבר כל גיעולו
 כיון שעכשיו , או גיעול שנפלט מהיורה, או גיעול שנפלט משאר כלים שהוגעלו כבר,שפלט כבר

 ויוציאנו לאחר שפלט , או שלישיתו, אלא כיצד יעשה יכניס במים חצי הכלי.ד לפלוטאינו טרוד עו

___________________ 
תבאר לעיל שם שאין ועל זה ', או יש במים ס, או איו בן יומו, אלא שלעיל שם מיירי כשהוא קודם זמן איסור

', ואין במים ס, ובן יומו, ואילו כאן מיירי אפילו אם הוא בזמן איסור. צורך להשהות אותו ברותחים יותר מדאי
 .אם זהרים שלא ישהו הכלים בתוך היורה יותר מדאי, ומכל מקום מתרת הדעה שלפיו

אלא זה יתן לאומד ... רשו שיעור השהייה ולא פי, ומשהו להו בגוייהו עד דפלטן (תעט' א סי"א ח"ת רשב" שו99
 .)ומשהה הכלי בתוך המים עד כדי שיראה באומד יפה שפלט מה שבלע (ה וכך"ד) ב, ח(ב "פפסחים ן "ר. )הדעת

 .)באומד הדעת בכדי שיפליטו כל גיעולם (ד"כדלעיל סו
 שאין במים ששים כגד כל עובי :ח"כדלעיל ס( עצמו כגד היורה'  סמיםאין באבל , כגד הכלים הגעלים ביורה 100

 ).דופי היורה ושוליה
, ומתוך שאין בולעם רב, שהמים אסורים מחמת כלים אחרים שהגעילו והם רותחין (83' הגעלה ע'  הלה"ראבי 101

וכן אומר אי שכוסות של כסף שלא שתמשו  ... פלטו מהרה וחוזרין ובולעין, שהרי לא שתמשו בהם בכלי ראשון
שמא לא שתמשו בהן , ואם חושש שמא שתמשו בו רותח יגעילם לבד. אין להגעיל עם שאר כליםבהן רותחין 

  ).]ין[חמ
כתב , אלא חושש שמא שתמש בהן בחמין ורוצה להגעילן, כלי כסף שאין דרך להשתמש בהן בחמין (תנא' טור סי

וחוזרין ובולעין ממי ההגעלה , ידדמתוך שאין בולעין הרבה פולטין מ, אבי העזרי שאין להגעילן עם שאר הכלים
וכן יש . וכן כל כלי ששתמש בו בכלי שי לא יגעילו עם כלי ששתמשו בו בכלי ראשון מהאי טעמא. האסורין

  ).שבפעם השי בולע מן המים האסורין, פעמים' אוסרין כלי שהכיסו ב
, ון וכלי שי וכלים שבלעו דבר מועטהמגעיל קודם שעה חמישית יכול להגעיל ביחד כלי ראש(ט " סתא' סיע "שו

אם מגעיל כלים ... כדי שלא יצטרך לדקדק , יש ליזהר להגעיל קודם שעה חמישית (א" סתב' סיו, )ואיו חושש
 .)שבליעתן מועטת עם כלים שבליעתן מרובה

 .)ויש לחוש שיבלעו ממה שפולטין הקערות והקדירות, כגון כפות וכוסות (ק ב" סא"מ 102
 .ב"תא סל' סי כדלעיל 103
 .ב" כדלעיל שם סע104
 .ו" כדלעיל שם סכ105
 .ה" כדלעיל שם סכ106
 ).ראה מה שהגיה בקוטרס השלחן(מבלי צורך להגיה , מובן המשך הדברים' כדי שיהי, סימי המוסגרוספו כאן  107
 .)ואחר כך כלים שבליעתן מרובה, ויגעיל תחלה כלים שבליעתן מועט (ק ו"א ס" מ108
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  :109 שלא יכניס מקצת אחד פעמיים, ויצמצם כפי יכולתו, ויחזור ויכניס צד השני,גיעולו

 והכלים הם בני ,ואילך'  אף על פי שמגעיל משעה ה, שאין צריך ליזהר בכל זה110 ויש אומריםיח
 ואין חוששין שמא יחזרו ויבלעו מהגיעול , והיורה היא גם כן בת יומה,כנגדן'  ואין במים ס,יומן

 שטבע הרותחין לבלוע ולא לפלוט מה 111ל" לפי שאמרו חז. או מהגיעול שנפלט מהיורה,שפלטו
 וכן אלו הרותחין שביורה בולעין הגיעול הנפלט מהכלים ומן ,112ב"צ' ד סי" כמו שנתבאר ביו,שבלעו
 דהיינו שאינן מבליעין אותו בתוך הכלים כל זמן שהן ,ן את הגיעול שבלעו ואינן פולטי,היורה
  .113 דהיינו שמעלין רתיחה ואבעבועות,רותחין

 הרי לא נבלע בהכלים ,ולפיכך אם קדם והוציא את הכלים מן היורה בעוד שהרותחין מעלין רתיחה
 הרי חזרו הכלים ובלעו ,ו אף על פי שהיד סולדת ב, אבל אם הוציא לאחר שנחו מרתיחתן.שום גיעול

 ויוציאם , לכך צריך לחזור ולהרתיח המים ויגעיל הכלים פעם שנית.גיעול שנפלט מהם או מהיורה
  :114טרם שינוחו המים מרתיחתן

__________________ 
שאותו צד ,  דבר זה לא יישר בעיי,יורה]ב[סביב סביב ] ו[ל אותו ביד]עג[כלי גדול שמ (89' ד עתס'  סיה"ראבי 109

וכן דתי . שלא יהא געל שי פעמים,  ויחזור ויגעיל,אך יצמצם עד חציו או עד שלישו. שהוגעל כבר חוזר ומכיסו
  ).תבוא עליו ברכהומכל מקום המחמיר . גם מורי ממיץ ראה לו הכי. לפי אבא מורי והאהו

שלא יגעילו ביד סביב , ה שיש ליזהר כשמגעילין כלי גדול"כתב רביו אבי (חמץ ומצה'  סוף הלוהגהות מיימוניות
ויצמצם כפי , ויכיס צדו השית, אלא יכיס חציו אחד ויוציאו, שלא יכס צד הגעל שית במים, סביב במים

  .)יכלתו
  ).אם משהה אותם בתוכם עד שתגמור פליטתן, םובלעין בכלים הגעלים בתוכ (טור

 שאין יכול להכיסם בפעם אחת תוך ,ג"אם יש לו כלים גדולים כגון האגים וכה (יז' הגעלה ע' ל הל"מהריוכן הוא ב
ויזהר מאד . אך יתחוב כל שיכיס פעם אחת ויחזור ויתחוב צד השי, אז לא יגלגלם לסבבם תוך המים, מי הגעלה

  ).שמא יחזור הצד הגעל כבר ויבלע מי הגעלה האסורים, בשית רק עד מקום שהכיס בראשוהלצמצם לתחוב 
' סיז "טכפי שביאר ה). מקצת הכלי שי פעמים... המגעיל קודם שעה חמישית יכול להגעיל (ט "תא ס' א סי"רמוב

, ט"א ס"ת' ש בסי"כמ', הדבזה אין צריך ליזהר אם מגעיל קודם , פעמים' אם מגעיל מקצת הכלי ב (ק ה" סתב
 .)ממילא אחר האיסור צריך ליזהר בזה

ויש פוסקין שצריך ליזהר שלא תוח היורה מרתיחתה בעוד שהכלים  (י פח"חמץ ומצה סוס'  הלארחות חיים 110
'  סיכל בווכן הוא ב. ) וכל זה למי שיגעיל אחר זמן איסורו שאיסורו במשהו. ולא יחזרו ויבלעו מה שפלטו,בתוכה

שאפילו ביורה ...  וקודם שיוחו מרתיחתן מסלקין אותן, במים רותחין מגעילין (ב,  חולין קחן"רמב. )ד, ט( מח
. )שכל זמן שהמים רותחין כלים שבתוכן אין בולעין... שכל זמן שרותחין אין הכלים בולעין , אסורה מגעילין

ן בפרק כל "ודעת הרמב (א" סח"פר). ולעיןשכל זמן שהמים רותחין אין הכלים ב (א,  חולין שם מדן"רהובא ב
 .)שהמים רותחין טבעם להפליט ולא להבליע, ן משמו"כפי מה שכתב הר, הבשר

,  שפל לתוך יורה רותחת...אמר רב בשר אסור וחלב מותר , כזית בשר שפל לתוך יורה של חלב(ב - א,  חולין קח111
 "שכל זמן שאיו ח מרתיחותיו איו פולט): "שם(י "ירשלפי פ, )כי ייח הדר פליט... דמבלע בלע מפלט לא פלט 

ואם שוקטין המים  (255' במחזור ויטרי עי "וכן פסק רש ").כי ייח מבליעתו "97ולא כמובא לעיל הערה (
וכן הובא ). בתוכהלפי שחוזרין ובלעין , ויזהר שלא תוח היורה גדולה מרתיחתה, מרתיחתם לא תועיל הטבילה

כדי שלא תחזור , וזהרים שבעוד שלא ח מרתיחתו ממהרין להשליך המים לחוץ (84'  עתסד' ה סי"משמו בראבי
  ).י"וכן מצאתי כתוב בשם רש. ותבלע מימיה

*  
 שרתיחת המים איה מעכבת את ,ולעין פסק הלכה העיקר כסברא הראשוה): "כ"לקמן ס(ל "ולפי מאי דקיי
אין להתיר ... ת "ואומר ר): "ה שפל"שם ד(' כמבואר בתוס, לעין בשרלא אמרו כן בגמרא אלא , "ועהכלים מלבל

משום , ולהיחן בפים כשהן רותחין, כשאין במים ששים לבטל האיסור, מטעם זה להגעיל כלי שהוא בן יומו
דלא בלעי אלא שמתערב , הדבמים שהן צלולים לא שייך לומר בליע, דמים מבלע בלעי האיסור שבכלי ולא פלטי

 .א"צב ס' לסי ר הזקן"אדמופסקי . מראי מקומות וציויםוראה  ).בהן האיסור
דהייו קודם שתוח , כשקדם והוציא החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה, במה דברים אמורים (א"ע שם ס" שו112

 .)היורה מרתיחתה
 .)שההגעלה איה אלא ברותחין שמעלין אבעבועות (ג" כדלעיל ס113
ואם חו אזי חוזר  (ק ג"ז ס"ט. )כשתרתיח שית תפלוט, ויש לומר אפילו אם כשחה בולעת (ה שם" ראבי114

ק "עולת שבת ס ).מכל מקום אם חוזרין ומעלין רתיחה מותר לחזור ולהגעיל בו(ק ז "י ס" ח.)ומרתיחן ומגעיל בהן
 ).דהא ברתיחת המים יפליטו גם כן מה שבלעו עכשיו(א 
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 אבל ,פירוש בחולו של מועד( מותר להגעיל כלים אף בתוך הפסח ,סברות אלו האחרונות'  ולפי ביט
 אבל לפי סברא .)ש" ע116ט" דרך שיתבאר בסימן תק אלא על,115 אין להכשיר כליםיום טובב

 אם כן , או על ידי היתר נותן טעם לפגם,' כיון שאין תקנה להגעלה אלא על ידי ביטול בס,הראשונה
 אין להכשיר שום ,119 וגם נותן טעם לפגם אסור לפי מנהגנו,118 שהחמץ אסור במשהו117ו"מליל ט

 ואין לחוש בו שמא יחזור ,122ף ונכלה לגמרי שאז האיסור נשר,121 ליבון באורל ידי אלא ע.120כלי
  :ויבלע בכלי

 ,124 שרתיחת המים אינה מעכבת את הכלים מלבלוע,123 ולענין פסק הלכה העיקר כסברא הראשונהכ
 ,את הגיעול שהוא רך ונסרך ונדבק ונבלע בכלי (125וגם טרדת פליטת הכלים אינה מעכבתן מלבלוע

ש ביורה דעה " כמ,126הבשר טרוד לפלוט את דמו שהוא נבלע בבשר אף כש,שהרי הוא דומה לציר

__________________ 
אפילו בשאר ימים טובים אסור להגעיל , דאילו ביום טוב עצמו, משום חול המועד הוצרך לטעם זה (דק "ז ס" ט115

  .)ט"תק' ש סי"כמ
יום  מפי שהוא מתקן כלי ב,יום טובכלי הצריך הגעלה או ליבון אסור להגעילו או ללבו ב(י "תקט ס' וכדלקמן סי

 ).טוב
 . סעיף י ואילך116
  .ח" פר.'תוס 117
 כיון , האחרון של פסחיום טובו עד מוצאי " דהייו מליל ט,חמץ שתערב בתוך הפסח(א "תמז ס'  כדלעיל סי118

 ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה הן , ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא,שהחמירה בו תורה לעוש כרת
 ). לפיכך החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו,קרובין לשכחה

 ויש חולקין על זה ...אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל אפילו באכילה  (ח"סתמז '  כדלעיל סי119
 .) אלו וכן והגין במדיות...הוא הדין לותן טעם לפגם ... ואומרים כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו 

... לי שאיו בן יומו ואפילו כ, לעולם אין מגעילין בתוך הפסח שום כלי מחמת חמץ (רסב' א סי"א ח"ת הרשב" שו120
שזו , אלא פולט מה שבתוכו ובולע מה שחוצה לו, ושלא כדברי מי שאומר שהפולט איו חוזר ובולע מיד מה שפולט

אף שיש במים ששים , וראה לי דאין להגעיל שום כלי בפסח(ק ב "דרכי משה ס. )הסברא רחוקה מאד מן הדעת
וותן טעם לפגם אסור , חמץ בפסח במשהו אם כן לא מהי ששיםמאחר ד, ואף שאין הכלי בן יומו, גד כל הכלי

, ואם לא הגעיל קודם זמן איסורו (א"א סוף ס"רמ). אם כן יש לחוש שמא יחזור ויבלע הכלי מן מי ההגעלה, בפסח
  .)שאז חמץ במשהו ואיו מועיל הגעלה שחוזר ובולע, יכול להגעיל עד הפסח

אך ... שזהו קודם שש , וקודם זמן אסור חמץ,  להגעיל בכלי שאיו בן יומווההגעלה המובחרת (א, מח י'  סיכל בו
תוכן ]ב[שעות ומעלה צריך להזהר שירתיח המים תחלה ושלא יוחו המים מרתיחתן בעוד שהכלים ' המגעיל מו

שמשך אחר דעת הפוסקים דסוברים , אזיל לשיטתו שם (ק א"י ס"חכפי שפירש בדבריו ). לפי שאסורו במשהו
אף בכלי , דאם מגעיל לאחר שש, על כן פסק להחמיר... משש ולמעלה אוסר במשהו וותן טעם לפגם גם כן אסור ד

, ומכך למדים או לדידן). אפילו הכי צריך ליזהר בכל הדברים כמו בתוך הפסח, שאיו בן יומו ואיכא ששים
 .ו"עד ליל טגם ההגעלה מועלת , ו"שאיסור משהו ואיסור ותן טעם לפגם הוא מליל ט

א אלא מכח "מדלא אסר בתשובת הרשב, ושמע מיה מזה דמותר ללבן כלי אף לאחר זמן איסורו(דרכי משה שם  121
 .)אבל מותר ללבן כלי תוך הפסח (א שם"רמ. )שחוזר ובולע

  .)49הערה שם ו (ז"סתא ' סי כדלעיל 122
דהוה ] סעיף ד בהגה[א "המוזכר בסימן ת" קל"והה ליבון ): "ק ד"ז ס"משב(ים תבאר בפרי מגד, ולעין ליבון קל

  ".יש לומר דאסור בפסח, מכל מקום אין שורף בפים כי אם מפליט, כהגעלה ועדיף מייה
אפשר שגם , מץ הבלוע בתוכושגם בליבון קל אמרין ששרף כל הח, )69והערה , י"תא ס' סי(אבל לפי האמור לעיל 

 .ליבון קל יועיל בתוך הפסח
  ). שחוזר ובולע,ואיו מועיל הגעלה, שאז חמץ במשהו, יכול להגעיל עד הפסח(א "ס א"רמ 123

מועלת ההגעלה גם בתוך , "סברות האחרוות"כ לפי שתי " משא.טו- ח"דהייו כסברא הראשוה שתבארה לעיל ס
 ).כדלעיל סעיף הקודם(הפסח 

 .ח"לעיל סיסברא האחרוה שתבארה לא כ ד124
 כשאין במים ששים לבטל ,ואין להתיר מטעם זה להגעיל כלי שהוא בן יומו(ה שפל "ב ד,  חולין קח'תוס 125

 והייו דלא ).מפלט פליט מבלע לא בלע מה שפלט... גם אין סברא לומר  ...  ולהיחן בפים כשהן רותחין,האיסור
 ).ז"דלעיל סט(' כדעה הב

... וכשם שפולט את האסור כך חוזר ובולעו , דע שהכלי הגעל בחמין פולט ובולע(תו ' א סי"חא "הרשבת " שו126
שאילו מלח בשר שחוטה עם , מה שאין כן בשאר איסורין, דהתם דם הוא דמשרק שריק, ואיו דומה מליחת בשר

תורת הבית בית ד ). מיות של איסורדלא אמרין כיון דטריד למפלט דמא לא בלע ציר וש... בשר בלה אסור 
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  .)127'ע' סי

 ואם משהה אותם במים ,128 כמו שנתבאר, מיד שמכניסן למים,ועוד שפליטת הכלים נגמרת במהרה
  .129 או מה שפלטה היורה, יש לחוש שמא חזרו ובלעו מה שפלטו,מעט יותר

 ברגע זו בלעו ממים הללו  יש לחוש שמא,ועוד שכשמוציא הכלים מהיורה והן מלוכלכין במים חמין
  .)שברגע זו אינן טרודין לפלוט (130שעל גביהן

 ואם . אם הם בני יומן,כנגד הכלים'  יש במים סם כןואילך אלא א' לפיכך אין הגעלה מועלת משעה ה
  : לפי סברא הראשונה131 כמו שנתבאר, צריך להגעילה תחלה,היורה היא בת יומה

 ולפיכך אף אם היורה והכלים אינן בני .ברות האחרונות ומכל מקום יש להחמיר ולחוש גם לסכא
 ובמה שצריך ליזהר , יזהר בכל מה שצריך ליזהר לפי סברא השניה,כנגד הכלים'  וגם יש במים ס,יומן

  .132לפי סברא שלישית

___________________ 
אבל בציר ורוטב , דלא אמרו כן אלא בדם דשריק, ולא אמרין איידי דטריד טהור למיפלט לא בלע(א , שער א ב
 ).דמסרך סריכי, לא, אסורין

, פ שאיו בולע מדם הטריפה"שאע. אסור כדי קליפה... בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה  (ג"ע שם ס" שו127
  .)מצירהבולעת 

כל ... לא אמרין שחוזרת ובולעת מדם העליוה ... מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו ): "א"שם ס(כי מה שתבאר 
פ "שאע): "ק יח"שם ס(ך "כמבואר בש, ולא לעין ציר, הייו דוקא לעין דם". זמן שפולטת צירה איה בולעת

דדוקא גבי , שהיא וח ליבלע, מכל מקום בולע מציר, יהכיון שהוא טרוד לפלוט דם דיד, שאיו בולע מדם הטרפה
  ".אבל לא בשאר איסורים, דם אמרין איידי דטריד למיפלט לא בלע

 .ג"ע ס' לסי ר הזקן"אדמופסקי . כג ואילך' ב ע"ראה שיעורי הלכה למעשה ח, סיכום הדעות שבזה
 . סעיף ד128
  .גמרא .'תוס 129

יש זריז ושכר ויש זריז ופסד יש עצל , י שיכולים לכוון גמר הפליטהופליאה בעי (83' תסד סוף ע' ה סי"ראבי
שמא עדיין לא ,  והייו שאם יוציאם מיד).וכן לעולם,  ולאחר ששבת מבלוע חוזר ופולט ...ושכר ויש עצל ופסד

לשער וכתב אבי העזרי מי יודע  (טור. שמא חזרו ובלעו מה שפלטו, ואם ישהה אותם מעט יותר, גמרה פליטתם
 ).אולי ישהם לתוכה וחוזרין ובולעין, שיעור הפליטה

 כדי , הגו כל ישראל לשוטפו תיכף ומיד במים קרים,לאחר הגעלת כל כלי וכלי): "ה"ס(כי אף שתבאר לעיל  130
מכל מקום אין לסמוך על זה ".  שגיעול פליטת הכלי תערב ברותחין,שלא יבלע מלכלוך מים רותחים שעל גביו

כי אי אפשר , מיד כשהוציאוהו מן המים הרותחין עם עלייתו הוא בולע): "לו'  סיה"ז פ"ע(ש "אר בראכמבו, לבד
 ".לצמצם כל כך למהר ולשפוך עליו

 .י- סעיפים ח 131
אם מגעיל כלים שבליעתן מועטת ... כדי שלא יצטרך לדקדק , יש ליזהר להגעיל קודם שעה חמישית (א"ע ס"שו 132

וכן כדי שלא יצטרך ליזהר שלא יוחו ... כן אם משהא הכלים בתוך היורה יותר מדאיו. עם כלים שבליעתן מרובה
אף , והייו שאחר שעה חמישית צריך ליזהר בכל זה .)ושלא יכיס הכלים עד שירתיחו המים... המים מרתיחתן 

  .שהחמץ עדיין איו אסור במשהו
אם הכלים בי יומן וגם ליכא ששים , יזהר בכל זהצריך ל, מה שאין כן לאחר שעה חמישית): "ק ד"ס(י "בחביאר ו

  ".אין צריך ליזהר בכל זה, או שהכלים אין בי יומן, אבל אי איכא ששים. גד הכלי
ולא ישהה אותם יותר , ואחר כך כלים שבליעתן מרובה, ויגעיל תחלה כלים שבליעתן מועט): "ק ו"ס( א"מבאבל 

דבלאו (או שיש ששים במים גד הכלים ,  אף אם הכלים אים בי יומןוהייו". ולא יוחו המים מרתיחתן, מדאי
  ).ל שאסור בכל אופן בערב פסח"הכי קיי

דמה בכך דכלי שבליעתו מעוטה אחר גמר פליטתו בלע , זהו רק חומרא לכתחלה: "וכן פירש דבריו במחצית השקל
א הכלים אין בי יומן או יש במים מכל מקום ה, דלא סמכין על מה שהמים רותחים כזכר לעיל, מכלי אחר

וכן מה שכתב ולא . ואף על פי כן מחמירים לכתחלה. וגם יפליט הבליעה כמו שכלי שבליעתו מרובה מפליט, ששים
, דמה בכך, הייו מי רק חומרא לכתחלה, דחיישין לאחר גמר הפליטה שוב יבלע ממי הגעלה, ישהה יותר מדאי

אלא כל כמה דאפשר למיעבד שלא . ם ששים או שהכלי יהיה איו בן יומודהא מהאי טעמא בעין שיהיה במי
ואף דהכא איו מתכוין . דהא אין מבטלים איסור לכתחלה, או מה שיש ששים, צטרך לסמוך על ותן טעם לפגם

 אף דאין מתכוין לבטל, דהיכי דאפשר בעין אחר', ק ד"ז ס"ז ביורה דעה סימן קל"מכל מקום הא כתב הט, לבטל
  ".איסור מכל מקום אסור



195  תנב- תמח–ג "חהלכות 

 ושלא להגעיל ,134 שיזהר שלא להגעיל כלים שבליעתם מועטת עם כלים שבליעתם מרובה133דהיינו
  .136 ושלא להשהות הכלים יותר מדאי שלא יחזרו ויבלעו הגיעול שפלטו,135מקצת כלי שתי פעמים

 מכל מקום אם לא יזהר בדברים .כנגדו'  וגם יש במים ס,ואף על פי שזה הגיעול הוא נותן טעם לפגם
שכל זמן שהכלים טרודים ( הרי זה כמבליע הגיעול בידים בתוך הכלים לפי סברא השניה ,הללו

 ,137 ולכתחלה בודאי אין להבליעו בתוך הכלים,) ומחמת שאינו נזהר יבלעולפלוט אינן בולעים כלום
 וכלים ,138שהרי המים שביורה אסורין להנות מהם לכתחלה מחמת שהגיעול בלוע בהם כמו שנתבאר

  .הללו שהוא רוצה להנות מהם ולהשתמש בהם איך יבליע בהם את הגיעול

 שכשמשהה אותן במים חמים שאינן ,םוכן יזהר שלא להשהות הכלים עד שינוחו המים מרתיחת
  .139רותחין הרי זה כמבליע בהם הגיעול בידים לפי סברא השלישית

 שכשמכניסם קודם ,140ומטעם זה צריך ליזהר לכתחלה שלא להכניס הכלים עד שהמים יעלו רתיחה
  .141לכן יש לחוש שיפליטו ויחזרו ויבליעו

 יספיקו לפלוט ולבלוע קודם שירתיחו  ואפשר שלא, שיבליעו מה שיפליטו142ואף שאין הדבר ברור
'  מכל מקום כיון שלכתחלה אין להבליע בהם הגיעול אף שהוא נותן טעם לפגם ויש במים ס.המים
 וכיון שלפי סברא השלישית . כל מה שאפשר לו לתקן שלא יבליע כלום צריך הוא לתקןם כן א,כנגדו

 ,יאם מהיורה בעוד שהמים הם רותחין ולהוצ,אם יזהר להכניס הכלים ליורה כשהמים רותחין כבר
 צריך הוא ליזהר לכתחלה ולהגעיל בענין , ואם לא יזהר בכך אפשר שיבלעו,בודאי לא יבליעו כלום
 ואף על פי שאף אם יבלעו קודם רתיחת המים יפליטו אחר כך כשירתיחו .שבודאי לא יבלעו כלום

 מכל מקום ,ו המים מרתיחתם ושוב לא יבלעו כשיזהר להוציאם מהיורה טרם שינוח,143המים
 שאין להבליע איסור לכתחלה על דעת שיגעילו ויפליטו ,לכתחלה צריך לתקן בענין שלא יבליעו כלל

  .אחר כך

___________________ 
". שאין צריך ליזהר בהן קודם שש, צריך ליזהר בכל הדברים הזכרים): "א"סוף ס(שכתב  א"משמעות רמוכן הוא 

  .'שלא ישהה הכלים כו) ב(, איו בן יומו' שיהי) א(הייו " בכל הדברים הזכרים"ומה שכתב 
להיות איו בן , לעשות על צד היותר טוב, הדברים" לבכ"ולכאורה ): "ק ו"א ס"א(וכן פירש דבריו בפרי מגדים 

 ".ושלא יוחו מרתיחה, ושלא ישהה הכלים, ויש ששים, יומו
וכן אם משהא הכלים , אם מגעיל כלים שבליעתן מועטת עם כלים שבליעתן מרובה... יצטרך לדקדק  (א" סע"שו 133

 .)בתוך היורה יותר מדאי
 .ז" כדלעיל סי134
 .יף כלדעיל שם בסוף הסע135
 .ז" כדלעיל סט136
אלא טוחן , כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל, ואין זה כמבטל איסור בידים): "ח"תג ס' סי(ואף שתבאר לקמן  137

  ".ומאליו הוא מתבטל, כדי לאכול
ג דמציו סברא זו דאין הכווה לבטל "דאע): "ק ד"קלז ס' ד סי"יו(ז "כבר הובא לעיל ממחצית השקל בשם הט

כל שמוציאו בדרך שיש בו חשש איסור מקרי ... כ כאן דאפשר "משא, שאי התם דאי אפשר בעין אחר.. .האיסור 
 .מראי מקומות וציויםראה ו). ואסור לעשות כן, לכתחלה

 . סעיף ו138
 .ח" כדלעיל סי139
רתיחו ושלא יכיס הכלים עד שי (א"ע ס"שו). ושירתיח המים קודם שיכיס בהן הכלים (א, מח י'  כל בו סי140

 .)המים
 .)כדי שלא יבלע ממי הגעלה (ק ד"א ס" מ141
 .)משום הכי אין כאן לכתחלה איסור ודאי, כיון שטרוד לפלוט, דכאן אין ודאי שיבלע הכלי (ק ז"ז ס" ט142
דהא ברתיחת המים יפליטו גם כן , יש לתמוה למה לא יכיס', ש ושלא יכיס הכלים וכו"ומ (ק א" סעולת שבת 143

 .ח"וכדלעיל סוף סי, )ומה שבלעו עכשי
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 לפיכך טוב לו לאדם שיזהר ,ואילך'  כשמגעיל משעה ה,וכיון שצריך להזהר בכל דברים הללו
  .145ים הללו כדי שלא יצטרך ליזהר ולדקדק בכל דבר,144'להגעיל קודם שעה ה

  :146ימים קודם הפסח' שנוהגין להגעיל ג) מהמדקדקים(ויש 

  הגעלת היורה שהגעילו בה הכלים

 או אפילו אחר שעה ,148' שהגעיל בה הכלים קודם שעה ה,147 ואם רוצה להשתמש בפסח ביורה זוכב
צריך  אינו ,150כנגדן'  או אפילו היו בני יומן אלא שהיה במים ס,149אלא שלא היו הכלים בני יומן' ה

 שהרי , אם הגעילה כבר קודם הגעלת הכלים,151לחזור ולהגעיל את היורה אחר הגעלת הכלים בתוכה
 או שהוא נותן טעם בן נותן טעם של ,'הגיעול שנבלע בה מפליטת הכלים כבר נתבטל במים בס

__________________ 
 .ו"כדלעיל סט, אלא הגו שלא להגעיל אלא כשכלי איו בן יומו,  אמם גם על זה אין סומכים לכתחלה144
אם מגעיל כלים שבליעתן מועטת ... כדי שלא יצטרך לדקדק , יש ליזהר להגעיל קודם שעה חמישית (א" סע"שו 145

וכן כדי שלא יצטרך ליזהר שלא יוחו ...  היורה יותר מדאיוכן אם משהא הכלים בתוך. עם כלים שבליעתן מרובה
   .)ושלא יכיס הכלים עד שירתיחו המים... המים מרתיחתן 

שהפירוש הוא שצריך ליזהר בכל זה אפילו אם הכלים אים בי יומן ויש במים ששים גד , )132הערה (וכדלעיל 
  .הכלים

  ).44כדלעיל סוף הערה (מישית אין לחוש לכל זה אבל קודם שעה ח
*  

ליזהר ולדקדק בכל "יש להשתדל , שלא שייך שם ההיתר של שעת היתר, שבהגעלה משאר איסורים, יוצא אם כן
 ".דברים הללו

 יד' הגעלה ע' ל הל"הרימ. )שלשה ימים קודם פסח מגעילין את הכלים מחימוצן (צא' סי) קלויזר( מהגים 146
וכתבו כמה גדולים וחכמים  (תקמו' מטה משה סי). וכן עמא דבר, ימים קודם פסח' ק כתב דיש להגעיל ג"ומהרא(

וכל זה תלוי . ימים קודם פסח' ומטה משה כתב להגעיל ג (ק ט" סא"מ. )ימים' שיש להוג להגעיל קודם הפסח ג
 .)משה ובמהגים דיש להגעיל שלשה ימים קודם פסחל ובמטה "וכתב מהרי (ק יד" סי"ח. )במהג

  :טו, ב- יא, ולעיל סעיפים ח, ד שלפיו-  תוכן המשך סעיפים כב147
וגם לעין הגעלת היורה שמגעיל בה , )56כדלעיל הערה (בכל המשך הסימן תבארו שלושה אופי הגעלת כלים 

  :ים אלוהכלים יש הפרש בין שלושה אופ
ואחר כך להרתיח , פעם אחתבזה צריך להגעיל תחלה את היורה ). י- ט"ס(כגד כל הכלים ' שיש במים שביורה ס) א(

ואם רוצה להשתמש בפסח ביורה . )ב"ח וסכ"ס(בהחלפת המים בים , בה מים לצורך הגעלת שאר הכלים בתוכה
שוב איו , ואם הגעילה שתי פעמים בתחלה, )ב"כס(אזי צריך לחזור ולהגעיל אחר כך את היורה פעם שית , זו

  .)ג"ב וסכ"סוף סכ(צריך להגעילה פעם וספת אחר כך 
אבל הגו , )א"סי(מעיקר הדין אין צריך להגעילה קודם ). ב- א"סי(שהכלים והיורה אים בי יומן בעת ההגעלה ) ב(

מעיקר הדין אין צריך להגעילה , ליםוהגעילה קודם הגעלת הכ, ואם רוצה להשתמש בה בפסח). ו"סט(להגעילה 
אבל אין צריך להחליף המים בים , )ב"סוף סכ(אבל הגו להחמיר ולחזור ולהגעילה , )ב"תחלת סכ(אחר כך 

  ).ד"סכ(
אבל הגו , )ג"סי(גם בזה מעיקר הדין אין צריך להגעילה קודם ). ד- ג"סי(שההגעלה היא קודם שעה חמישית ) ג(

מעיקר הדין אין צריך להגעילה , והגעילה קודם הגעלת הכלים, צה להשתמש בה בפסחואם רו). ו"סט(להגעילה 
אבל אין צריך להחליף המים בים , )ב"סוף סכ(אבל הגו להחמיר ולחזור ולהגעילה ). ב"תחלת סכ(אחר כך 

 ).ד"סכ(
 .ד- ג" באופן שתבאר לעיל סי148
 .ב- א" באופן שתבאר לעיל סי149
 .י- ט" באופן שתבאר לעיל ס150
דין זה שמספקת "). או בסוף, דדי כשמגעילה בתחילה: "בהגעלה שקודם שעה חמישית (ק ה" סא"משמעות המ 151

אין צריך , אף אם היורה הוא בן יומו', אם מגעיל כל החמץ קודם שעה ה(ג "תבאר לעיל סי, הגעלת היורה בסוף
  . ודין זה שמספקת הגעלה היורה תחלה מבואר כאן). להגעילו תחלה

ואם הגעילה תחלה . דלא גרע מהכלים עצמן, וראה לי דאם אין היורה בת יומא אין צריך להגעילה תחלה(ק ו "וס
אם (ב "תבאר לעיל סי, דין זה שמספקת הגעלת היורה בסוף). דהא אין הכלים בי יומן, אין צריך להגעילה בסוף
ודין זה שמספקת הגעלה היורה תחלה . )אין צריך להגעילה קודם הגעלת הכלים בתוכה, היורה איה בת יומה

 .מבואר כאן
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  . כמו שנתבאר,152היתר

 צריך ,ואילך' ה אם בשעה שהגעיל את היורה בתחלה היתה בת יומה והגעילה משעה ,ומכל מקום
ואף אם אינו (כנגדן '  אף אם לא היו הכלים בני יומן והיה במים ס,153לחזור ולהגעילה פעם שנית

לפי . להכשירה להשתמש בה בפסח) 154פעמים'  צריך להגעילה ב,רוצה כלל להגעיל בתוכה כלים
תבטל  שהרי הגיעול שנפלט מן היורה לא נ,שכשהגעילה בתחלה חזרו המים ונבלעו בה ואסרוה

 , כיון שהוא בן יומו, וגם אינו נותן טעם בן נותן טעם של היתר,155כמו שנתבאר למעלה' במים בס
  .וכבר הגיע זמן איסור החמץ בשעת הגעלה

 ואין בהם איסור אלא לפי ,אלא לפי שהמים הללו שחזרו ונבלעו ביורה אין כל גופן ממשות איסור
 כגון אם יש בכל המים ,יורה נגד כל המים שביורה דהיינו לפי ערך גיעול פליטת כל גוף ה,חשבון

 יש גם כן במים הללו שחזרו ונבלעו ביורה עשר חלקים של ,שביורה עשר פעמים כמו כל גוף היורה
 לפיכך כשחוזר . וחלק אחד עשר הוא הגיעול שנפלט מהיורה למים,מים המותרים שהיו ביורה

 ועכשיו ,ול שחזר ונבלע בתוכה בהגעלה ראשונה הרי חוזר ונפלט ממנה הגיע,'ומגעיל היורה פעם ב
 מכל מקום אינו אוסר , ואף שחוזר ונבלע ביורה גם בהגעלה זו.'הוא מתבטל במים שביורה ביותר מס

  .'את היורה כיון שכבר נתבטל בס

  .156פעמים קודם הגעלת הכלים בתוכה די בכך' ולפי טעם זה כשמגעילה ב

 אף ,רה אחר הגעלת הכלים בתוכה כדי להשתמש בה בפסחאבל נהגו להחמיר ולחזור ולהגעיל היו
 וגם היורה לא היתה בת יומה בשעת ,' והגעילם בתוכה קודם שעה ה,אם לא היו הכלים בני יומן

  :157הגעלתה

__________________ 
מועלת הגעלה זו מטעם ותן טעם , ובין אם הגעיל בה כלים שאים בי יומן'  הייו שבין אם הגעיל קודם שעה ה152

 ).ג"א וסי"כדלעיל סי(בן ותן טעם של היתר 
חלה את היורה שמגעיל בה את להגעיל מת(ח "באופן שתבאר לעיל ס, הייו שאם הגעיל את הכלים בערב פסח 153

והייו ).  ויכיס בתוכה את הכלים, וירתיח בה מים אחרים, וישטפה בצון, וישפוך את מי ההגעלה לחוץ,הכלים
  .ולא הועילה להגעלת כל היורה, כמדה שצריך כדי להגעיל בהםשהרתחת מים השיה היתה רק 

ותבאר (להכשירה להשתמש בה בפסח , )לת הכלים בתוכהאחרי הגע(אזי צריך לחזור ולהגעיל את היורה פעם שית 
  ).61לעיל הערה 

צריך לשפוך המים החוצה ולחזור ולמלאותה מים אחרים "אם כן צריך , וכיון שהגעלה זו השית היא מעיקר הדין
  ).163והערה (ד "כדלקמן סכ, "להגעילה

אין ההיתר עשה בלה שיצטרך ששים כגד כל ... ורביו אפרים היה אומר  (ב סוף דיבור הראשון,  חולין ק'תוס 154
 ,לפי פירוש רביו אפרים ודאי יחא מה שצוה הכתוב להגעיל כלי מדין...  אלא כגד האיסור הבלוע ,החתיכה
ואי . לבטל האיסור' הא אין במים ס, יורה גדולה שאי אפשר להגעיל בתוך כלי אחר היכי משתריא  דהשתא

ואי לא משערין אלא באיסור עצמו . והלא המים הראשוים עשו בלה וחוזרין ואוסרין, שיחזור ומגעילה בשיה
דלא אמרין בכל איסורין שבתורה חתיכה ... ורביו אפרים היה מדקדק (י לח " סוסז דחולין"ש פ"רא). יחא

כי היאך יכשירו יורה .  לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בי יומןמיויחא ... עצמה עשית בילה 
ועשו , והמים הפלטין ממה תערבין במים שביורה וותן בהם טעם, והלא אין במים ששים כגד היורה, גדולה

עט איסור הפלט ומ, כי לא עשו המים כולן בילה, ולפירושו יחא. כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ובלעין ביורה
  ).ואותו מעט איסור בטל בששים במים, מן היורה חוזר ובלע בתוכו ומגעילו שית

 ).14הערה (ראה מה שלקט ותבאר לעיל , ל שגם בשאר איסורים אמרין חתיכה עשית בילה"ואף דקיי
 . סעיף ח155
כדלקמן (אבל הגו להחמיר בשתים מהן . ל" בכל שלושת האופים ה,הייו שמדיא מועלת הגעלת היורה תחלה 156

 ).ג"ובתחלת סכ, בסמוך
צריך להגעילה לכתחלה קודם שמגעילין , אפילו איה בת יומא, והיורה שמגעילין בה הכלים ( סוף הסימןח"ב 157

לה היתר כלל בלי ואין , וגם לאחר שהגעילו בה הכלים צריך לחזור ולהגעיל היורה להכשירה להשתמש בה, בה
 .)ח"כ הב"וכ',  קודם הלוהגו להחמיר בכל החומרות אפי (ק ו" סא"מ. )הגעלה תחלה וסוף
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  . אין מחמירין לחזור ולהגעיל היורה,158כנגד הכלים'  ומכל מקום אם היו במים סכג

כנגד הכלי '  אם יש בהם ס,דירה כשרה מלאה רותחיןלפיכך מותר להגעיל כלי הבלוע מאיסור בתוך ק
  ):161 כמו שנתבאר160 שאסור ליהנות מהם,רק שיזהר לשפוך הרותחין שבקדירה (159שמגעיל

 אין צריך לשפוך המים החוצה ולחזור ,162כנגד הכלים'  ואף אם לא היו במים שביורה סכד
 , לאחר גמר הגעלת הכלים,163 אלא בעוד מים רותחין הללו בתוכה,ולמלאותה מים אחרים להגעילה

 ויגברו ויעלו על שפת , ומתוך כך ירתיחו המים ביותר,164מכניס לתוך המים אבן מלובן או לפיד בוער
  :165 וזו היא הגעלתה כמו שנתבאר למעלה,היורה

  הגעלת כלים בסל ובצבת

כן  אלא אם , ויגעילם יחד,168 או לתוך שבכה אחת,167 כלים הרבה לתוך סל אחד מנוקב166 לא יניחכה

__________________ 
ראה לעיל (באופן שהועילה הגעלה זו להכשיר היורה , "פעמים קודם הגעלת הכלים בתוכה' מגעילה ב"הייו אם  158

 ".אין מחמירין לחזור ולהגעיל היורה"שוב , "כגד הכלים' היו במים ס"וגם , )153והערה , 61הערה 
יכול , גד הסכין' ויש בה ס, והיא גדולה, הבא להגעיל סכין אסור בקדירה שעל גבי האש (ק ה"ז ס"משמעות הט 159

ל "וי. ע דמאי שא"וצ (א,  לגד צמח צדק" וראה פס).ולא הוי מבטל איסור לכתחלה, ליקח קדירה כשירה לזה
ת גם איו בן יומו "וא. מהי גם אחר כך' וס, ק ו"א ס"ש מ"כמ, כלאחר כך' משום דלא הגו אלא להחמיר קודם ה

כ "משא, דהתם לכתחלה אסור ותן טעם לפגם וותן טעם בר ותן טעם, ה ופרי מגדים"ז סק"ט' עי. מהי אחר כך
 .מראי מקומות וציוים. )ש"עייומשום מבטל איסור אין כאן . 'בס

 .])איסור לכתחילה[ל ]ט[דכיון שמשתמש בו הוי כמב, ומכל מקום אין להשתמש במים (ק ד" אליה רבה ס160
 . סעיף ו161
שאז הגו להגעיל היורה גם ,  והיתר ההגעלה הוא על ידי איו בן יומו או על ידי ותן טעם בן ותן טעם דהתירא162

 .ב"ל סככדלעי, אחרי הגעלת הכלים
מוסיפין על המים האסורים , לאחר שהם מגעילין כל הכלים ביורה הגדולה (83' הגעלה סוף ע' ה הל"ראבי 163

 איסור והיתר כלל ח דין ס. )ומכשירים בכך הגדולה... פא ][וממלאים היורה הגדולה ועבדי לה גד, שבתוכה
  .)לא מוסיף עליהם עד שתתמלא היורה על גדותיהא... ומיהו אין צריך לשפוך מי הגעלת כלים קטים שהגעיל בה (

וצריך . כיון שהיא טרודה לפלוט, הגדולה היורה  אתאוסרותמי ההגעלה אין  ש,ז"טסלדעה דלעיל אלא דאיהו מיירי 
  .להוסיף מים כדי להכשירה מחמץ של כל השה

והגעלה זו איה אלא מהג , ס"כדלעיל סכ, כיון שמעיקר הדין אין צריך להגעילה שית, שאף לדידן, וכאן מתבאר
  .לכן גם בזה סגי במה שמוסיפים עליה מים, וחומרה

, צריך לשפוך המים החוצה"אלא , שם לא סגי בהוספת מים, פעמים' שמדיא צריך להגעיל ב, )ב"סכ(כ לעיל "משא
 ).ח"ב וס"ס(וכדלעיל , "ולחזור ולמלאותה מים אחרים להגעילה

כתב  ( סוף הסימןעולת שבת. )וכבר הגו באבן מלובן או בלפיד אש. לעשות גדפאובסוף צריך  ( סוף הסימןח"ב 164
והגו להשליך בו אבן , אם רוצה להשתמש בו, לאחר שהגעילו בו הכלים יש להגעיל היורה... ח לפסק הלכה "הב

כל מקום מ, י שמדברי המחבר בכאן לא משמע כקצת דבריו"ואעפ. ל"מלובן או לפיד שיעלה המים על גדותיו עכ
 .מראי מקומות וציויםוראה . ")כון להחמיר בכל מה דאפשר משום חומרא דחמץ

 . סעיף א165
  : תוכן האמור בסעיף זה ושלאחריו166

וכדי להקל הכסתו . בעוד שהמים הם רותחין, מהיורהשיש להשתדל להוציא הכלים מיד ) א"סכ(כבר תבאר לעיל 
  :והוצאתו מיורת הרותחים יש כמה אופים

  .ועל ידו יכיסו ויוציאו מיורת הרותחים, יכיס הכלי לתוך סל או שבכה) א(
 בתוך יורת הרותחים עד  את המצקתואז יצטרך להשהות, )מצקת (יכיסו ויוציאו מהיורה בתוך כלי גדול יותר) ב(

  .ואחר כך יכיס בהם את הכלים הקטים להגעלה,  אבעבועותיעלו מצקתשהמים שב
 .עד שיגיעו הרותחים בכל חלקי הכלי, ואז יצטרך לפתוח הצבת ולגלגל הכלי, או מהיורה על ידי צבתיכיסו ויוצי) ג(

אף על גב דאמר גבי טבילה . ולא ייחם בסל להגעילם בפעם אחת, ויש לו להגעיל כל קערה לבד (רב'  רוקח סי167
דלי שמלאו כלים ] ב"מ[דמקוואות ' ובפרק ו, כלי שמלאו כלים והטבילן טהורין] א, כב[בחגיגה בפרק חומר בקדש 

לא ייח כלים  (ג" סע"שו. רמז תקפפסחים  מרדכיהובא ב. )דווקא לגבי טבילה ולא לגבי רתיחה, והטבילן טהורין
 ).הרבה לתוך כלי ויגעילם יחד

 ).או בשבכה אחת (ב" סלבוש 168



199  תנב- תמח–ג "חהלכות 

 ואף על . לפי שבמקום נגיעתם אין הגעלה עולה שם,169 שאינם נוגעין זה בזה,הם מונחים שם בריוח
 מכל מקום לענין ,171 שהרי לענין טבילה אין נגיעה זו חשובה חציצה,170פי שהמים מגיעים שם

  .173 ובמקום נגיעתם אין הרתיחה עולה יפה,172הגעלה צריך שרתיחת המים יגיעו בכל שטח הכלי

 אף על פי שהוא צף בתוכו ואין נוגעין זה , לא יגעיל אפילו כלי אחד,וך כלי שאינו מנוקבאבל בת(
  ):ש" ע175א" כשיעור שנתבאר בסימן תנ174 אלא אם כן משהה אותם בתוך היורה,בזה

 דהיינו שיפתח את ,176 צריך לגלגל מעט את הכלי, אם אוחז את הכלי בתוך הרותחין על ידי צבתכו
 . כדי שיעלו הרותחין על מקום אחיזת הצבת,177אחוז הכלי במקום אחרהצבת בתוך הרותחין וי

  :178ה או בסל מנוקבבכולפיכך יותר טוב להגעיל בש

  הגעלה בחמי טבריא ובשאר משקים

 חמי ל ידי שאם נשתמש איסור בכלי ע, כגון לענין בליעה, חמי טבריא דינם כחמי האור להחמירכז

__________________ 
 .)אם וגעים זה בזה (ג" סא"רמ 169
ק "י ס"ח. )לעין רתיחה שאי, ג דלעין טבילה אין איסור חציצה בזה"אע (ק ט"ז ס"ט. לבוש שם רוקח ומרדכי ו170

 .)ולעין טבילת כלים אין קפידא (טו
, צריך שיהא הכלי רפוי בידו בשעת טבילה(ב "קכ ס' ד סי"ע יו"כמבואר בטוש, או כשהוא רטוב, כשהכלי רפוי 171

  ).אין לחוש, ואם לחלח ידו במים תחלה. שאם מהדקו בידו הוי חציצה
 .ג- א"שג ס' וראה גם לעיל סי

 .)ג"לא סגי בכה, שיהיו בכוחן להפליט, גבי הגעלה שצריכין רתיחת המים בכל הכלי ( לבוש שם172
 ).דבמקום גיעתן לא שלקי הרתיחה(ק ט "ז ס"ט 173
בעוד הוא , תוך הכלי שמבשלין בו הרותחין, אכן אם שוהה את הכלי ששואב עמו(יט ' ל הלכות הגעלה ע" מהרי174

, אכן אם שוהה את הכלי ששואב עמו(ק ט "א ס"מ). שפיר מתקרי גם הוא כלי ראשון,  מעלין המים רותחין,שם
אם לא שצריך לשהות הכלי תוך הכלי (ק יד "י ס" ח).מקרי שפיר כלי ראשון, תוך הקדירה שמעלין המים רתיחתן

 ).הא שם כשמעלה רתיחהיה שואם לא כשה(ק טז "אליה רבה כאן ס). ראשון דאז מקרי הוא גם כן כלי ראשון
 בודאי תחממו דופי ,דכיון שכלי זה שהה בתוך הכלי ראשון עד שהמים ששאבו לתוכו העלו רתיחה(סעיף כח  175

 הרי דפותיו מעמידין את חום המים , ואף לאחר שהוציאו עם המים שבתוכו מתוך הכלי ראשון,כלי זה חום גדול
  .) ראשון עצמו ולפיכך דין כלי זה כדין כלי,שבתוכו

וכשמכיס הכלים ליורה צריך ליזהר ): "ג"ריש ס(כמבואר לעיל , ואף שבכל הגעלה איה מועלת עד שמעלה רתיחה
  ". בשעת כיסת הכלים לתוכם, דהייו אבעבועות,שיהיו המים מעלין רתיחה

בהמשך  (כמבוארו.  כיסת הכלים בתוכםבתחלתדהייו , "בשעת כיסת הכלים לתוכם"הייו דוקא כאמור שם 
מיד חים ורגילות כשמכיסין כלי אחד לתוך הרותחין , ואם מכיס ליורה כלים הרבה זה אחר זה: ")הסעיף שם
וכן ימתין בהכסת כל כלי ,  כלי השייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועותיכיסצריך להמתין שלא , מרתיחתם

  ".וכלי
מכל מקום איו מצריך להמתין אחרי הכסת כל הכלי , רתיחתםמהמים  חים ,מהכלי" חלק"שמכיס כואף שמיד 

שלא יכיס כלי השייה עד שישובו המים ויעלו "ורק זאת צריך להזהר " (עד שישובו המים ויעלו אבעבועות"
  . דהייו שבתחלת הכסת כל כלי צריכה היורה להעלות אבעבועות").אבעבועות

אלא אם כן משהה אותם "בזה אין ההגעלה מועלת ,  היורה הרותחתכ כאן שמגעיל בכלי שאיו מוקב שבתוך"משא
תבאר בסימן תו שישהה ".א"בתוך היורה כשיעור שוקב בתוך היורה דהייו מעד שיעלו המים את הכלי שאי 

  .ואז יכיס בה הכלים הקטים להגעלה, רתיחה
 ).25הערה (ותבאר לעיל 

). דבמקום לקיחת הצבת לא סליק להו דיקולא דמיא, ובשעת הגעלה לא יטלם בצבת(כז ' סיב "סחים פפ אגודה 176
אם מגעיל בצבת  (ד" סע"שו). כדי שיסבבו המים כל הכלי, כשמכיס הכלי בצבת ירחיב הצבת(תשמב ' אגור סי

  .)דאם לא כן במקום הצבת לא סליק דיקולא דמיא, יגלגל הכלי
דבמקום הצבת , ויפתח הצבת בתוך היורה ויאחזו במקום אחד, יגלגל הכלי, להגעיל בצבתהרוצה (ה " לבוש ס177

 ).לא סליק דיקולא דמיא
ויכיסו כן ... או בסל , טוב יותר להשימו בחרוזות קטות של הדייגים הקלועין ( כלל ח דין סגאיסור והיתר 178

 .ק טז"ס י"חהובא ב. )כי הוא פתוח ורפוי ואין בו דבר שחוצץ, ביורה
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 אפילו לא נאסרו אלא ,כם כלים שנאסרו על ידי חמי האוראבל אין מגעילין בתו. 179טבריא נאסר הכלי
 מה , כבולעו כך פולטו180 וכבר אמרו, לפי שחמי טבריא אינן תולדות האור, חום כלי שניל ידיע

  .181 תולדות האורל ידי תולדות האור אף פולטו על ידיבולעו ע

  :183על ידי חמי האור וכל שכן ,182 חמי טבריא יכול להגעילם על ידםל ידיאבל אם לא נאסרו רק ע

 ששאר משקים אין בהם כח להפליט 185 לפי שיש אומרים,184 אין מגעילין בשום משקה רק במיםכח
  .כל הגיעול כמו המים

  . שהאפר מבטל כח המים,186דינם כשאר משקים) ג"שקורין לו(ומים המעורבים עם אפר 

  : עלתה להם הגעלה,188 או בשאר משקין,187ובדיעבד שעבר והגעיל בהם

__________________ 
וחוששין לומר , שהרי רותחין הן, חמי טבריא דין כרותחין לגבי בליעה (צב' חמץ ומצה סי'  הלארחות חיים 179

וכבר , לפי שאין תולדות האור, אפילו דברים שדין בכלי שי, אבל אין מכשירין ואין מגעילין לתוכן. שמבליעין
  . סוף הסימןי"בהובא ב. ) האור אף פולטו כןמה בולעו על ידי תולדות, ל כבולעו כך פולטו"אמרו ז

 .ח"שיח ס' ראה לעיל סי, לעין שבתו
 .ב, ז עו"ע. ב- א, עד. ב,  פסחים ל180
מפי שאיה תולדות , אפילו כלים שדים ככלי שי, אין מגעילין בחמי טבריה (ה" סע"שו.  ארחות חיים שם181

מראי מקומות ראה  ו.)אף פולטו על ידי תולדות האור, מה בולעו על ידי תולדות האור, וכבולעו כך פולטו, האור
 .וציוים

. )או על ידי חמי האור, ואם אסרו על ידי חמי טבריא אפשר להכשירן על ידן(בוסח שהביא מהכל בו , י שם" ב182
 .)מגעילו בהן, מיהו אם שתמש בו רק במי טבריה (ה"א ס"רמ

 ראין הדברים שאפשר להכשירן על ידי חמי האור בכלי ,ואם אסרו על ידי חמי טבריא ( ארחות חיים שם183
וכל שכן על ידי  (ה" סח"פר. )על ידן או על ידי חמי האור ( שםי"ב. )שהגעלה על ידי האור כשרה לכל, הראשון

 .)תולדת האור
 .)רק במים, ואין מגעילין בשום משקה (ה" סא"רמ 184
ואף על גב דגבי ומורק ושוטף במים דריש בתורת , א במיםאין הגעלה בשאר מיי משקין אל (ב, ן חולין קח" רמב185

, ואפילו במזוג] יין[ב(דבתרומה אפילו ) 'ו ב"צ(ואמרין בפרק דם חטאת ,  במים ולא במזוג,כהים במים ולא ביין
ולדידיה אפילו ביין ומזוג אין מגעילין בתרומה ובשאר ... ומיהו רבא פליג עליה ... ההיא אביי הוא דאמרה 

ח "ן חולין פ"ובר, תקג' א סי"א ח"ת הרשב"הובא בשו. )ואין צריך לומר בשאר כל המשקין, רין שבתורהאיסו
וכן כתוב בספרי . ולא בשאר משקין, והגעלה צריכה להיות במים (צ' חמץ ומצה סי' הלארחות חיים ). א, מד(

המים להפליט ולא להיותן ושמעתי הטעם לפי שטבע . במים ולא במזג, במים ולא ביין, ומורק ושוטף במים
 ).כי כלם וחים להבלע, ולא כן שאר המשקין, בלעים

והוא  (ק י" סא"מ.  סוף הסימןי"בהובא ב. )ראה שדיו כשאר משקין... והמים מעורבין באפר  ( ארחות חיים שם186
 .)א"ג בל"שקורין לוי, הדין במים המעורבים עם אפר

ראה ... והמים המעורבים באפר , אבל בדיעבד מותר, כל זה לכתחלהש, וכתוב בארחות חיים(י סוף הסימן "ב 187
ל אין להגעיל "ן ז"לדעת הרמב... והמים המעורבים באפר  (י את יג"שיירי כסת הגדולה הגב). שדין כשאר משקין

ואמרתי שבדיעבד , ה"וכבר באה מעשה לידי באשה אחת שהגעילה במי לישא. אבל בדיעבד מותר, בהן לכתחלה
  .)שרי
י בשם ארחות חיים שראה שדין "כתב בב, ה"ומיהו במים המעורבים באפר שקורים לישיא(ה " סח"פר וראה

גמגמו באותה הוראה ] ק טו"שם ס[ז "והט] ק כא"צה ס' ד סי"יו[ך "הש... ויש לגמגם קצת , כשאר משקין
ואחר כך (ק יט "צה ס' ד סי"ואבל מסיים בי, )ודוק, וכן ראה לי עיקר להחמיר ואף בדיעבד, ע"והיחוה בצ

 ).ל"כפסק המחבר ז, דהוי פוגם, ומתיר בפשיטות באפר... שהאריך בזה , א"מצאתי לספר צמח צדק בסימן צ
וכן הורה , ומבואר בבית יוסף דגם מים שמעורבין באפר שקורין לושקיאה מותר בדיעבד (ק ח"אליה רבה ס

י ושיירי כסת הגדולה שפסקו כן למעשה "דאי ארחות חיים ובראה לי דכ... במעשה ] שם[השיירי כסת הגדולה 
   .)לסמוך עליהם

 מועלת ,ומכל מקום אם בישל אותם היטב במים עם אפר עד שסתלק מהם הריח לגמרי(ב "תא סס'  לעיל סיראהו
יגעיל ואחר כך . אבל אפשר לבשל בהם כדי לסלק הריח, והייו שלכתחלה אין להגעיל בהם). להם הגעלה אחר כך

  .במים
 ).ד והערה לח"ו סי"פ( הגעלת כלים .ד"צה ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמווראה 

 .)מיהו בדיעבד מהי הגעלה בכל משקה ( שםא"רמ 188
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 אין להגעיל עוד באותן , עד שמרוב פליטת הכלים נעשו המים כציר,געיל הרבה כלים ביורה אם הכט
  :189המים

  הגעלה על ידי בקיאים 

 לפיכך ראוי ונכון שבעל תורה , ואין הכל בקיאין בהם, ולפי שרבו מאד הדקדוקים בהלכות הגעלהל
  :191 ולא כמו שנוהגין עכשיו,190הבקי בהלכות הגעלה הוא יגעיל את הכלים

__________________ 
עד ששתה צורת המים מחמת , צריך ליזהר שלא להגעיל כלים יותר מדאי ביורה אחת (א, ח מד" חולין פן"ר 189

אם הגעיל הרבה כלים ביורה עד שמרוב פליטת הכלים עשו  (ה" סא"רמ). דהוה ליה מגעיל ברוטב, פליטת הכלים
 .)אין להגעיל עוד באותן המים, המים כציר

מזה בן ) א, ברכות כח(וזהו שאומר , בעל תורה הוא יזה, )יט, חוקת יט(הטהור ] והזה ([תשלא'  סיספר חסידים 190
כתוב בספר חסידים  (ק ט" סא"מ. )לה הוא יגעילבעל התורה שבקי בהגע, לכן המגעיל לצורך חג המצות, מזה יזה

, בעל התורה הבקי בהגעלה הוא יגעיל, כתב... ובספר חסידים  (ק ז" סי"ח. )בעל תורה הבקי בהגעלה הוא יגעיל... 
 .)רק סומכין על השים שמגעילין, ולא ראיתי והגין כן

 .ד"ד ה"תלמוד תורה פ' הל. ב"תכט ס' סי. ג"רצ ס' ז לעיל סי" וראה עד.י שם"חי "עפ 191
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  מכירת חמץסדר 

  ספרי הראשונים שנתגלו בימינו

ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין "אשר הרבה מספרים הראשונים ז, 2 בשערים המצוינים בהלכה1נודע
 4כנראה בעליל, עד עתה קרוב לדורותינו אלה, א והנמשכים אחריהם"ז ומ"ל הט" ז3בימי האחרונים

ולזאת ודאי אין לסמוך להקל למעשה על הקולות . בו וכיוצא 5מספר שיטה מקובצת על כמה מסכתות
 שהחמירה תורה בבל יראה ובל ,ובפרט באיסור תורה חמור כחמץ, 6ל"שנמצאו בדברי האחרונים ז

  .7ימצא

__________________ 
 . לקמן הוספה ד–שלפיו " סדר מכירת חמץ"סקירה על  1
 .א, פ ברכות ח" ע2
ומצאו , אם מצא לפעמים תשובת גאון ולא עלה זכרוו על ספר (ב"כה סוף ס' מ סי"א בחו"כן פסק הרמ 3

ואי הוי שמיע להו , י הגאוןשאפשר שלא ידעו דבר, אין צריכים לפסוק כדברי האחרוים, ים חולקים עליו]ו[אחר
  .)הוי הדרי בהו

כשלא הביאו דבריהם , ואין שומעין לאחרוים גד גדולי הראשוים (ק ב"ס רמז בקוטרס אחרון' סיכן הוא לעיל ו
  .)וחלקו עליהם

שלא כדברי זה ולא כדברי זה ' ופרק ו' ן בהלכותיו פרק ה"ובאמת דעת הרמב (ק מג"קפט סוף ס' דה סי' הללקמן 
 .)מה שכתבו] ו[ לכן כתב,ן לדפוס במדיות אלו"ך לא באו עדיין הלכות דה להרמב"ז וש"ח וט"א וב"ובימי רמ... 

ו שם על הפוסקים הל"ועל פי זה חלק רבי.  
ש "כמ (לה' יוס, )ץ" שבימיו לא דפס עדיין התשב...ז "דלא כט... ץ "כמבואר במקור הדין בתשב (יד' ת רביו סי"שו

א "ולכן השיגו על הרמ,  ובית שמואל לא יצאו לאורה עדייןח"ובימי הב (... הובא בשיטה מקובצת ...א "הריטב
  .))בחם בדרכי משה

 .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל מה וכלל ד
 .ב, ה כא"פ ר" ע4
ם הזכיר ואמר כי לא לח, תחלת יסודו הוא על ספר שיטה מקובצת על בבא מציעא (י' ח סי" ראה שארית יהודה או5

  ).24הערה (ויתבאר לקמן . )אלא שרמז רמז שמשם הוציא דבריו, אותו בהקדמתו
א "ז ומ"ח עם ט"ואילו שלחן ערוך או. א"ספר השיטה מקובצת למסכת בבא מציעא דפס לראשוה באמשטרדם תפ

פורט תה בדיהרדפס לראשו"ב. 
 שאיו ,ף שבשיטה מקובצת"זה למדים מתשובת הריאת ש, על הקולא לזקוף עליו במלוה לפי הסגון ראה שמדבר 6

  ).24כדלקמן הערה (מועיל 
שהכווה ) 22הערה (ותבאר לקמן , "וגם זה איו מועיל... וחדשים מקרוב באו "אלא שעל היתר זה כותב לקמן 

  ". א"ז ומ" הטל"הקולות שמצא בדברי האחרוים ז"ואילו כאן כותב , דה שבתקופת רביולפרי מגדים וודע ביהו
והובא , )ט' סי(שמקורו במשאת בימין , ואולי הכווה כאן היא על ההיתר להסתפק בדיעבד בקין מעות בלבד

  ).16הערה (ויתבאר לקמן ). ח"ס (תמח' לעיל סיו, )ק ד"ס(א "במ
גד היתר זה , " אין לסמוךולזאת ודאי"כותב ואילו כאן , ל"אלא שזה לא קשור לשיטה מקובצת ה ו שההוכחההיי

  .שדפס לאחרוה" שיטה מקובצת"היא מספר 
ים שבמקום שתגלו ספרי ראשוים המחמיר, אלא בהודעה כללית, ומסתבר שכאן עדיין לא מדבר במכירת חמץ

ורק אחר כך עובר לדון באיסור חמץ ". ל"אין לסמוך להקל למעשה על הקולות שמצאו בדברי האחרוים ז"
 .ומכירתו

לפיכך החמירו ... כיון שהחמירה בו תורה לעוש כרת ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ... חמץ  (י תמז"לעיל רסכד 7
  .)בו חכמים

 ואילו לעיל שם וספו עוד שי טעמים ".מירה תורה בבל יראה ובל ימצאשהח"כאן מזכיר רביו רק את הטעם השי 
  ).ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה הן קרובין לשכחה... לעוש כרת (
דאיסור קדשים בחוץ : "כתב רביו) של בל יראה ובל ימצאשאין בה הטעם (לקמן אצל מכירת בהמה המבכרת ו

 ).117ראה לקמן הערה " (ו"וש כרת חחמור כבל יראה ובל ימצא דחמץ דע
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  מכירה המועלת כדת

 ואומרים 8 לפי המנהג שהכל מבטלין החמץ,ומי שעולה על דעתו שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים
 מאחר 10כי חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול והפקר,  בידו9שגגה היא, ' הפקר כוכל חמירא ליבטל ולהוי

 וכן פסק 13 בשם ירושלמי12א"כמבואר בתשובת הרשב, 11הפסח עליו לחזור ולזכות בו אחרדעתו ש

__________________ 
דמדאורייתא בביטול , כיון דהאיסור מדרבן הוא): "א, כא(פסחים '  המקור לסברה זו הוא בבכור שור על מס8

מרו הם א, ולא שאר כי אם איסור דרבן שצריך לבערו מן העולם... וכל אחד מבטל חמצו בלבב שלם , בעלמא סגי
  ".והם אמרו להתיר מכירה זו

ש שבביתו "לעין מי שציוה לאשתו למכור היי, ו' סי) לבעל החק יעקב(ת תורת השלמים "וכעין זה כתב השואל בשו
בדון זה שלא היה דעתו עליו כל ימי ): "ה מה שהבין"ד(ומסיק שם , והאשה מסרה לאשה אחרת ולא מכר, לכרי
 ודאי ביטול אמירת כל חמירא מהי והפקר גמור הוא לעין שאין עוברין עליו ,שהיה סבור שמכור כדיו, הפסח

  ".בבל יראה ובל ימצא
, " מאחר שדעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח,כי חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר: "ועל זה משיב רביו

 ).10-11הערות (ויתבאר לקמן 
 .ה, פ קהלת ה" ע9

  : יש בזה כמה פרטים10
, כיון שבעת הביטול איו מתכוין לבטל ולהפקיר את החמץ המכר, "חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר) "א

  ).פרט זה יתבאר בהערה שלפיו" (ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא"
מכל מקום ,  יחול גם עליו הביטול וההפקר,שאם המכירה לא תועיל,  וההפקר פירש בדבריואף אם בעת הביטול )ב

ולזאת אם המכירה איה ", ולכן אין ביטול והפקר זה מועיל, "דעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח"חמץ המכר 
  ).פרט זה יתבאר לקמן הערה הבאה" (כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא

ולזאת אם המכירה איה ", ר את החמץ איו חשוב גילוי דעת להפקיע איסור בל יראה ובל ימצאעצם רצוו למכו) ג
  ).16פרט זה יתבאר לקמן הערה " (כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא

 ףא) ב. (איו מתכוין לבטל החמץ המכר) א( :והייו, כל האמור לעילכלול בדבריו אלה את ואולי כוות רביו היא ל
איו מועיל " גילוי דעת זה מה שמקה אותו לכרי"גם עצם ) ג. ( הפקר לזמן איו מועיל–אם מפקיר בפירוש 

אלא להודיעם , ש לא בא רביו לפרט"אלא שכאן במכתב הכללי לא". להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא"
" וכאשר הארכתי בקוטרס מיוחד: "ומסיים, בכל אופן אין לסמוך על ביטול והפקרש, איך להוג במכירת חמץ

  ). פרק אקמן בסקירה על סדר מכירת חמץכדל, שלא הגיע לידיו(
*  

תחיל כאן עם הפרט הראשון ה"מכר, לו מתכוין לבטל את החמץ הים צמח . שבעת הביטול איתבאר בפסקי דיו
 ).ואיככה יבטלו, כי מה לו לבטל חמץ המכר שאיו שלו,  היה בכלל הביטול כללאם סבור שמכרו לא (ג, צדק לב

  .א, פסקי דיים כט. מח' סי. לא אות ג' ת צמח צדק סי"שוראה גם 
ולא היה בדעתו לבטלו כיון דסבור , כיון דמצוה למכרו אם כן לא ביטלו (יד' ת פי יהושע סי"וכעין זה גם בשו

, ראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה). שלא מכר אם כן אין כאן לא הפקר ולא מכירהואם אחר כך תגלה , שמכר
  .ט אות טו' וסי, ואות מה, ה ומה שמפקפק"ה אות ו ד' סי

שחמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר מאחר : "אמם אחר כך מדייק בפסקי דיים צמח צדק שם מלשון רביו
דהמכירה ... ע שלולי שדעתו לזכות היה מועיל ביטול לחמץ המכר ומשמ', שדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח כו

, אם הביטול מועיל הרי טוב ולא יקה האיו יהודי, והוא על דרך תאי, י"י וב"היא רק לצורך הפקעת איסור ב
דעתו לחזור ] אלא שמכל מקום איו מועיל כי... [ואם כן אין המכירה סותרת הביטול . ואם לאו הי מוכרו

  ".זכות בוול
אזי הוא , שאם המכירה לא תועיל(שאף אם כוותו בביטול החמץ גם על החמץ המכר , והייו שמפרש דברי רביו

אין הביטול , כיון שדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח, מכל מקום, )ואחר הפסח יחזור ויזכה בו, מכוין לבטלו
 ).תקב'  כא ע.י.ראה יגדיל תורה (וכדלקמן הערה הבאה , מועיל עליו

שאם המכירה לא (שאף אם בעת הביטול התכוין גם לחמץ המכר , שעיקר הכווה כאן היא,  ראה הערה הקודמת11
דעתו לחזור ולזכות בו "מכל מקום כיון שחמץ המכר , )ואחר הפסח יחזור ויזכה בו, אזי הוא מכוין לבטלו, תועיל

דעתו לחזור ולזכות בו אחר "זה מביא כמה הוכחות שאם ועל  .לכן אין ביטול והפקר זה מועיל, "אחר הפסח
  ".ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא", אין ההפקר מועיל בו" הפסח

צריך שיפקירו לגמרי בפיו ובלבו ולא יהיה  (ב"תמה ס'  סילעילם ג מובא ,הפקר לזמן איו הפקרוהה פסק זה ש
 שאם יש בדעתו כן איו הפקר גמור והרי ,כות בו לאחר הפסח אם לא יקדמו אחרבדעתו בשעת הפקר לחזור ולז

  .) כיון שהוא יושב ומצפה שמא לא יזכה אחר ויזכה בו הוא,הוא כשלו ממש כל זמן שלא זכה בו אחר
שלכל הפירושים איו , )ב ואילך, מג(גמרא דרים הומ, ממשמעות הפוסקיםמוכיח  )ק א"שם ס(ובקוטרס אחרון 

 וחכמים גזרו ,דמדאורייתא מהי) ב. דלא מהי מדאורייתא) א: הזדעות ב'  גשםמביא  אבל .מועיל הפקר לזמן
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___________________ 
 דמסתמא מפקירה בלי ערמה להפקיע ,שאף מדרבן מהי בשבת ופסח) ג. מטעם הערמה שדומה להפקר הרמאים

  .מעליו איסור
טרס קוועל זה כותב ב .מים גזרו שאיו הפקרוחכ, פקרל שמן התורה גם הפקר לזמן הוי ה"דקיי, בסוף מסיקו

דהתם לא התירו אלא ,  שאף שדעתו לחזור ולזכות בה שרי,ולא דמי להפקיר בהמתו בשבת בלבד: " שםאחרון
  ".כשהוא כבר בידי כרי שאי אפשר בעין אחר

רי עושה בה גם אסור להשאיל בהמתו לכרי לעשות בה מלאכה מפי שהכ (ט- ז"רמו ס'  סילעיל והייו כמבואר
מותר להשכיר או להשאיל בהמתו לכרי ולהתות עמו שיחזירה לו ... בשבת ואדם מצווה על שביתת בהמתו 

 ואם עבר הכרי על תאו ועיכבה ולא החזירה קודם השבת יפקירה הישראל ביו לבין עצמו קודם ,קודם השבת
  .)איו מפקירה אלא ליום השבת בלבד... השבת 

לכתחלה אסור להשכירה או להשאילה סתם על סמך שכשיגיע השבת  (א"רמו סי'  סילעילתבאר ויתירה מזו 
ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק ... ויש מתירין . יש כאן חשש מראית העין... יפקירה או יקה אותה להכרי 

ם לדעת האוסרים שם הייו הרי שג. )וכן יש להתיר לצורך מצוה כגון לשלוח אתרוגים על בהמתו על ידי כרי... 
  .ובשעת הדחק או במקום מצוה התירו, )ולא שההפקר עצמו איו מועיל(רק מטעם מראית העין 

לזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל "ואשר , ואילו כאן חזר בו רביו ומסיק שאף מן התורה איו מועיל
  ".יראה ובל ימצא

*  
מכל מקום ביטול ,  על כל פים מהתורה–שאף אם ההפקר לזמן מועיל , פקר יש חילוק בזה בין ביטול לבין הואולי

  .החמץ לזמן איו מועיל אף מן התורה
 כמו שאו והגין לומר כל ,ומה שכתבת שכבר ביטל קודם זמן איסורו (ח' וכעין זה מבואר במשאת בימין סי

חדא , ל זה אין בו ממש לעין זהוביט. י"ובי " ושוב איו עובר עליו משום ב,דחזיתיה ודלא חזיתיה' חמירא כו
ובכל ...  שהרי לא ביטלו בלב דדעתיה עלויה , ולבו בל עמו, מה מהי וזה ביטל בפיו ובשפתיו,דהטובל ושרץ בידו

ג " אבל בכה,הייו דוקא שמבטלו לגמרי ואין בדעתו לזכות בו כלל לעולם... מקום דאמרין מבטלו בלבו ודיו 
ראה שדי חמד ). י עד שיבערו מן העולם"י וב" ודאי שאין כאן ביטול כלל ועובר בב,אג עליודדעתיה עלויה ודו

  .ה ומה שמפקפק"ה אות ו ד' מערכת חמץ ומצה סי
ד מיד אחר "כשמבטל החמץ בליל י (י"תלד ס'  סי שתבאר לעילמובן על פי מה, חילוק זה בין הפקר לביטול

 אבל חמץ הידוע לו שדעתו לאכול ממו בלילה ,ע לו שלא מצאו בבדיקה איו מבטל אלא החמץ שאיו ידו,הבדיקה
 וחמץ זה ששייר , שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממו לגמרי,אף אם ביטלו איו מבוטל ,'ולמחר עד שעה ה

  .) לאכול ממו ואיו מופקר אצלולבו ודעתו עליו הרי ,למאכלו
כ "משא, הפקר פירושו שהוא מוציא את החפץ מרשותו, דין ההפקרכי דין הביטול חלוק בתוכו מ, וטעם הדבר

 והרי כאילו איו ואיו חשוב כלוםשישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא  (ז"תלד ס' עיו בסיתבאר הביטול 
  .)הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל

 שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ שיבטל החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו (ב"ב ה"ם פ"ומקורו מהרמב
  .)16הערה (ויתבאר לקמן ). שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל

אף אם ולכן . שכיון שחושב לאכלו איו אצלו כעפר,  בחמץ ששייר למאכלומועיל כללזה איו הביטול ומובן שה
שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממו  (י"תלד ס' סיתבאר לעיל , כלומבטל בפירוש את החמץ ששייר למא

  .)וחמץ זה ששייר למאכלו הרי לבו ודעתו עליו לאכול ממו ואיו מופקר אצלו, לגמרי
שכיון שרוצה למכור את החמץ הזה , אף אם ביטלו בפירוש, ומזה יובן גם הטעם שחמץ המכר איו בכלל ביטול

 , שהרי דעתו עלוהי אחר הפסח, בודאי איו משימו כעפרם כןא, " לחזור ולזכות בו אחר הפסחודעתו עליו"לכרי 
  ".ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא", "איו בכלל ביטול והפקר"ולכן 

 לבדו איו  טעם זההה, א והדרכי משה ופרי חדש שגם הפקר לזמן איו הפקר"מהרשבכאן והן אמת שרביו מביא 
שאף , "והפקרביטול כי חמץ המכר איו בכלל "ולכן כתב גם הטעם , ל שזה איו אלא מדרבן"דהא קיי, מספיק

  .מטעם האמור, לא יועיל כלל,  יבטל בפירוש את החמץ המכראם
*  

ק במעשיו ומכל מקום כל מדקד (ז"תלד ס' כמבואר לעיל סי, ואף שמהגיו לומר בוסח ביטול חמץ גם לשון הפקר
  .)ויאמר להוי הפקר כעפרא דארעא, יפרט בפירוש הביטול בלשון ארמי לשון הפקר גמור

ליבטל ולהוי "וכוסח שלו , "כעפרא דארעאהפקר "אלא שהוא , מכל מקום אין הכווה בזה שהוא הפקר גרידא
ואם כן מובן שהחמץ הזה ). 16והטעם שלשון זה מועיל להפקירו יתבאר לקמן הערה " (הפקר כעפרא דארעא

 גרידא מועיל מן התורה הפקר ואף אם אמר אשר .זה" ביטול והפקר"שדעתו לחזור ולזכות בו איו כלל ב
  .איו מועיל"  והפקרביטול"מכל מקום , כשדעתו לחזור ולזכות בו

שהרי על , לא יועיל כשדעתו לחזור ולזכות בו) בלי ביטול(אשר גם אם יפקיר בפירוש , אמם גם אפשר שהכווה כאן
 ).12-15הערות (וכדלקמן , א והירושלמי ושאר פוסקים"זה מביא מהרשב

חות  ובקרקעית הבור וקירותיו יש מן החטה שתבקעה מל,ישראלים שיש להם בורות מלאים חטים (ע' א סי" ח12
דהרי ... לכשיפה אפשר שהיה צריך לבער , אילו היה ברור שיש שם חטים מבוקעות ותיר אותו בביטול... הארץ 

  .)זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח
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ם וא, 16ולזאת אם המכירה אינה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא, 15ח" ובפר14רכי משהא בד"הרמ

___________________ 
חטים הללו בשעה שהכיס האוצר לבור היה בדעתו לזכות בהם לאחר הפסח  (ח"תלו סוף סי' וכן פסק לעיל סי

 והרי זה דומה למבער את החמץ ומכוין לחזור ,)אם הייו מתירין לו להות מהן לאחר הפסח(כשיפה את האוצר 
 לפיכך אסרו חכמים להות מהן לאחר ,ה"תמ'  שאין זה ביעור גמור כמו שיתבאר בסי,ולזכות בו אחר הפסח

  .)הפסח
 שאם יש בדעתו ,דמו אחרולא יהיה בדעתו בשעת הפקר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח אם לא יק (ב"תמה ס' ובסי

 כיון שהוא יושב ומצפה שמא לא יזכה אחר , והרי הוא כשלו ממש כל זמן שלא זכה בו אחר,כן איו הפקר גמור
 .)ויזכה בו הוא

  .)חושש על הערמה... רבי יוחן אמר אסור , לאחר הפסח מהו, הפקיר חמצו משלושה עשר (ב"ב ה" פ13
אלא , יוחן חייש לה דהייו שיפקיר על מת לזכות בו'  לפרש דהערמה דראין (רמו' ב סי" באור זרוע חתבארו

אבל אם הפקיר קודם , דחייש שמא לא יפקיר כלל ויאמר הפקרתי קודם הפסח וחזרתי וזכיתי בו אחר הפסח
שאם הפקיר על מת לזכות , אלא שמכל מקום הוכיח שם מגמרא). הפסח על מת לזכות בו אחר הפסח ההיא שרי

  .ר הפסח אסורבו אח
  .)כלומר שמא לא יפקירו ויאמר הפקרתיו... ובירושלמי פליג  (ד' ב סי"ש פ"וכן הוא ברא

דחיישין שמא , פ שביטלו"וחמץ שמצא בבית ישראל אחר הפסח אוסר בירושלמי אע (תמח' וכן הוא בטור סי
  .)פ שלא ביטלו"יערים לומר שביטלו אע

שמא ייח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר  (ט"סכתמח ' סי ולעיל )ק ח"ס(א "ובמ) ק ז"ס(ז "וכן הוא בט
  . )שהפקירו קודם הפסח

הרי , "דהרי זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח"הביא מירושלמי זה לעין ) שם(א "ת הרשב"אמם בשו
  . עליו מדיאשאז עובר, שמא בשעת ההפקר יחשוב שאחר הפסח יחזור ויזכה בו –שהוא פירש הערמה זו 

שמפרש הערמה , א מפרש הירושלמי דלא כדברי הטור"וראה ברור דהרשב (יד' ת פי יהושע סי"וכן הוכיח בשו
פ "ואע... אלא הוא מפרש הערמה שיכוין לחזור ולזכות בו אחר פסח , דירושלמי שמא לא יפקיר ואומר הפקרתי

אלא , דלדברי הטור אין זה לשון הערמה, רי הטורשאיי כדאי להכריע מכל מקום ראה פירושו יותר כון מדב
  .)עבריין שאיו מבטל ואומר שביטל
שאין דעתו לחזור עליו וליהות ממו , דבטליה מדעתיה שלא בהערמה (א"ג הי"וכן פירשו רבו מוח וכסף משה פ

  .)לעולם
 זהו הערמה ,מי במפקיר חמצו גבי חמץ בירושלכרתוהערמה שז (מה סוף אות ב' ח סי"ת צמח צדק או"וראה גם שו

  .) רוצה לחזור לזכות בו לאחר הפסחי אם כ,גמורה שאיו מפקירה בלב שלם
, ח אות יז' מערכת חמץ ומצוה סי(ראה שדי חמד , ליקוט דברי הפוסקים כאחת משתי הדעות והפירושים בירושלמי

 ).20-24הערות , 131-132' ז ע"חט(לקוטי שיחות ).  ואילך2098' ע
 ובלבד ,כתב באור זרוע דמותר להפקיר חמצו קודם זמן איסורו על מת לזכות בו אחר הפסח (ק א"תמה ס'  סי14

ואף על גב דבספר אור זרוע הביא הרבה ראיות לדבר , וקולא גדולה הוא... שבשעת הפקר יפקירו לגמרי בלא תאי 
ועוד שאף האור זרוע . א הוא שמע מיה דסבירא להו דלאו הלכת, מדלא כתבו שאר הפוסקים.מן הירושלמי

 .)שהיה דעתן לחזור ולזכות בו אחר הפסח... בעצמו כתב לבסוף 
, ד"בס' ז סוף סעיף ט" וכמו שכתבתי לקמן בסימן תס,צריך שיבער חמץ על מת שלא לזכות בו (י תמה" סוס15

  .)ש"ויע
ג "פ[מוח ' ב הכסף משה בשם הרוכמו שכת, צריך שיגמור בדעתו שלא לזכות בו עוד (ה והשבתי"ט ד"תסז ס' ובסי
וכיון שדעתו לזכות בו הא קעבד איסורא ואסיר בהאה . כ"ע, שאין דעתו לחזור וליהות ממו לעולם] ... א"הי

כל שדעתו לזכות בו אסיר ... ומתשובתו מוכח בהדיא דסבירא ליה ... א "וראיה ממה שכתב הרשב, אחר הפסח
  .)אחר הפסח

 .)א"והפרי חדש הוציא זה מתשובת הרשב (ק א"תמה רס' סיהובא גם בקוטרס אחרון 
ולזאת אם המכירה ", תבאר הטעם שביטול חמץ שהאדם עושה איו מועיל לחמץ המכר) 10-11הערות ( לעיל 16

  ".כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא
, עדיין יש פוסקים שאיו עובר על החמץ המכר, "אם המכירה איה כדת"ואף , טול החמץאמם גם מבלעדי בי

כיון ...  מכל מקום... פ שיש אומרים שהכרי איו קוה מטלטלין בכסף בלבד "אע (ח"סתמח ' סיוכמבואר לעיל 
 ,א קרא שלו כללשהחמץ לאחר שהגיע זמן ביעורו אף אם לא היה מוכרו לכרי לא היה ברשותו של הישראל ול

 אלא שהתורה העמידה את החמץ ברשותו להיות שמו קרא עליו שיעבור עליו בבל ,שהרי אין רשאי ליהות ממו
 , אם לא הוציאו מרשותו קודם שהגיע זמן הביעור ולא ביערו מן העולם לאחר שהגיע זמן הביעור,יראה ובל ימצא

 די בזה ,יע זמן הביעור שאין רצוו כלל שיהיה החמץ שלולפיכך בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו קודם שהג
גמור פ שאיו קין "אע,  וגילוי דעת זה הוא מה שמקה אותו לכרי,להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא

  .)המועיל מדין תורה שלא יוכל אחד מהן לחזור בו ולבטל המקח
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___________________ 
 ,ע זמן איסורו לאו דידיה הוא ולאו ברשותיה הואראה דגבי חמץ מיד כשיגי (ט 'סי בימין משאתב ומקורו

 גלי בדעתיה ,והאי כיון דמכר לכרי קודם זמן איסורו, ורחמא דאוקי ברשותה לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא
  .)הלכך בקין כל דהוא פק מרשותו לרשות הכרי, דלא יחא ליה למהוי ליה זכותא בגויה

כיון שהחמץ איו ברשותו אלא שהתורה אוקמה ... ט כתב "ן סימן והמשאת בימי (ד"סקא "והובא גם במ
  .)בגילוי דעתא סגי, ברשותו

שאפשר , )6הערה ( וראה לעיל ."המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצאאם "וכאן חזר בו רביו וסובר ש
  ".ל"קל למעשה על הקולות שמצאו בדברי האחרוים זאין לסמוך לה: "גם זה כלל במה שכתב רביו

 לוייבג המוכר דהי ... בה מגמגם ולבי(ה "תבאר במקור חיים ביאורים סק, והטעם שאי אפשר לסמוך על היתר זה
 במכירה המועיל קין ם"העכו בו עשה דלא כיון, ם"העכו לרשות כס במה מכל מקום ,תומרשו יצאדעתו בלבד 

 מכל ,ומקה גמר דהמקה הי ... המכירה בשביל בכסף עצמו וחייב חית דמכירה אדעתא העכו״ם יהר ... קה לא
  ".וקוה גמר במה ... ם"עכו שהוא הקוה מקום

כתב על זה , "תומרשו יצא דעתו בלבד לוייבג המוכרד", א"ואף גם בפרט הזה שמסכים המקור חיים לדברי המ
גילוי דעת של הישראל ... גם זה איו , שכתב וכן בגילוי דעת לעין מכירהומה ): "א, כט(בפסקי דיים צמח צדק 

  ".והמכירה איה כלום, שאין כאן גילוי דעת שמפקירו אלא שמוכרו, לא מהי
*  

, גילוי דעת זה איו מועיל, ר עצמו"אלא אף גם בשוע, שלא רק כאן בסדר מכירת חמץ, ובאמת ראה לכאורה
  :ובהקדים

דכתיב תשביתו ולא כתיב ): "שם(י "ופירש רש". דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי): "ב, ים דפסח(איתא בגמרא 
  ".תבערו והשבתה דלב היא השבתה

היא שיבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר , ומה היא השבתה זו האמורה בתורה (ב"ב ה"מ פ"חו' ם הל"וכן כתב הרמב
  .)הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כללושכל חמץ שברשותו , וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל

בקוטרס מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו אלמא השבתה ' פי (ה מדאורייתא"שם ד' אמם הקשה על זה בתוס
ואחר איסורא לא מהי , שהוא משש שעות ולמעלה, דתשביתו אמרין לקמן מאך חלק... י " וקשה לר,בלב היא
ומותר , ול בעלמא סגי מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותוי דמדאורייתא בביט"ואומר ר. ביטול

  .)מדקאמרין אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה
דודאי מאן דאמר , ג דהפקר כי האי גווא לא מהי"ואע (ה ומהו עין ביטול זה"א ד, ן א"כתב בר' ועל פירוש התוס

אלא הייו טעמא משום דהי דמאי דהוי ברשותיה . ..בכסי דידיה דלבטלו ולהוו כעפרא לא משמע דהוי הפקר 
, לפי שאיו ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, חמץ שאי, ג"דאייש לא מצי מפקר ליה כה

  .)ומשום הכי בגילויי דעתא בעלמא דלא יחא ליה דליהוי זכותא בגוויה כלל סגי
  :דעות' יוצא אם כן שיש לו כאן ג

  .שהחמץ הוא כדבר שאין בו צורך כלל, שביטול מועיל מטעם תשביתו, ם"מבי ור"רש) א
  .שביטול מועיל מטעם הפקר', תוס) ב
  .ובגילוי דעתא סגי, שביטול מועיל מטעם שהחמץ איו ברשותו, ן"ר) ג

 ועיקר הביטול הוא בלב (ז"תלד ס' כמבואר לעיל סי, אמם רביו הזקן חיבר את שלשתם וביאר בהם שיטה אחת
 .וכדבר שאין בו צורך כללכעפר שישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא כאלו איו ואיו חשוב כלום והרי הוא 

פ שמי שרוצה להפקיר כסיו "ואע...  הפקר גמורוכשגומר בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ שברשותו ועשה 
 אלא ... איו שלו כללובר עליו בבל יראה  מכל מקום כיון שזה החמץ בשעה שע,ואמר הרי כסי כעפר אין זה כלום

כשהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו ומחשבו כעפר  אין צריך להפקירו בלשון הפקר גמור אלא ...שהכתוב עשאו כשלו 
ומכל מקום כל מדקדק במעשיו יפרט בפירוש הביטול בלשון ארמי לשון הפקר גמור ויאמר להוי הפקר ...  דיו בכך

  .)כעפרא דארעא
מועיל ) ם"הרמבכדברי  (שמחשבו לעפרלכן גם מה , )ן"הרכדברי ( כלל שאיו שלושכיון , שרביו מפרשוהייו 

שבאותה שעה אין ביטול זה מועיל לעשותו , פ שהוא מבטלו קודם זמן איסורו"ואע). 'התוסכדברי  (הפקרשעשה 
 לא יעשהו הכתוב כאילו הוא דהייו שאז, מכל מקום מועיל הביטול לעשותו הפקר כשיבוא זמן איסורו, הפקר

  .ובמילא הוי הפקר, ברשותו
*  

שגם החמץ אחר זמן איסורו , )ק ב"ס( קוטרס אחרוןתלה ' שרביו קאי כאן בשיטתו שביאר בסי, ויש לבאר בזה
ולכן , ולכן גם כשמת בעל החמץ יורש אותו בו ומחוייב לבערו, אף שאין לו שום חלק וזכות בו, הוא עדיין שלו

  ."עליםהפקר גמור עד שכל הרוצה ליטול בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של באיו "
וכן , "שזה החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה איו שלו כלל "ז"תלד ס' בסיעם האמור  איך יתיישב זה לכאורהו

, "ות בוחלק וזכאין לו שום "אמם בשי המקומות האלו כתב רביו גם ). ר"מ בשוע"ובכ(ב "תלא ס'  סיהוא לעיל
 , אלא שאין לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהות ממו,שאיו הפקר" שם קוטרס אחרוןותבארה הכווה ב

דכיון שאיו יכול עוד ליהות ממו מחמת גזירת  (ל"תלו ס' סילעיל ומבואר יותר ". ולכך איו יכול להפקירו
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___________________ 
 ואיו קרא שלו שיוכל לבטלו ,ום חלק וזכות בו הרי אין לו ש,חכמים שאסרוהו בהאה מתחלת שעה ששית ואילך

  .)ולהפקירו
היא מהא דאמרין ,  שם שהחמץ גם לאחר זמן איסורו איו הפקר גמורקוטרס אחרוןאחת מהוכחות רביו ב

משמע דאי הוה מצי הוה ", "לאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל: "לגבי חמץ אחר זמן איסורו) ב, ו(בגמרא 
 אם כן ,'ו הכי מי הפקר גמור הוא עד שאין ביו יכולין לירשו ואפילו הכי עשאו הכתוב כוואי בלא, מועיל

אלא שאין לו , ועכשיו שאיו הפקר', אלא על כרחך כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב כו, כשיפקירו מה מועיל
  ".ו הוא שלו לגמריעשאו הכתוב כאל, זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהות ממו ולכך איו יכול להפקירו

שאם החמץ עשה הפקר גמור לא עשאו הכתוב כאילו הוא שלו לגמרי , קוטרס אחרון יוצאלפי כלל זה האמור ב
 מוכרחים ם כןאו, ואם לא עשה הפקר גמור אזי עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לגמרי לעבור עליו, לעבור עליו

  . ולכן לא עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, הביטול עשה החמץ הפקר גמורל ידיאו לומר שע
 ם כןוא, שהרי איו מפקירו אלא גומר בלבו שאיו חשוב כלום והרי הוא כעפר, ואף שאין ההפקר מועיל בלשון זה

יגיע  שכש,פ לזה"עכ) שקודם זמן איסורו(ביטול זה מועיל  כל מקום מ.החמץ שלו וברשותו עד לזמן איסורושאר 
 ולכך לא עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור עליו, ץ הפקר גמורעשה החמזמן איסורו.  

 איך יכול הביטול לפעול שבהגיע ם כןוא, כמובא לעיל מהגמרא, ואף שגם הביטול איו מועיל כשמגיע זמן איסורו
כ כאן שביטל "משא, אלא שהייו דוקא כשמבטל את החמץ אחר זמן איסורו? זמן איסורו יהיה החמץ הפקר גמור

  .פועל ביטול זה שמיד שבא זמן איסורו עשה החמץ הפקר גמור, קודם זמן איסורו
) ב(, שגומר בלבו שאין החמץ חשוב כלום וכאילו איו, הביטול בזמן היתר) א: (הדברים'  צירוף בעל ידיודוקא 

חד פועלים שיהיה דברים אלו י' ב, שפועל שאין לו שום חלק וזכות בו, איסור האה שעל החמץ בהגיע זמן איסורו
  .ולכן לא עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור עליו, החמץ הפקר גמור

*  
יש אומרים שבין בביטול הלילה ובין בביטול היום איו יכול  (ו"סטתלד ' סיתבאר לעיל ע לפי זה מה ש"אמם צ

בכך כלום עד שיפקירם  שהרי האומר לחבירו צא והפקר כסי אין ,לעשות שליח שיבטל חמצו אלא יבטל בעצמו
 שהרי החמץ בשעה שעובר עליו , ויש אומרים שהביטול אין צריך להיות דומה ממש להפקר בדבר זה.הוא בעצמו

 לפיכך בגילוי ,בבל יראה ובל ימצא איו שלו כלל אלא שהכתוב עשאו כשלו שיהיה שמו קרא עליו שיעבור עליו
 . די בכך להפקיע שמו מעליו שלא יעבור עליו,איו חפץ בו כלל שליח של ידידעת בלבד שהוא מגלה דעתו אפילו ע

  .)וכן עיקר
ביעור ' ב הל"ח(ן שם בשם בעל העיטור "ש הר"היא מ' והדעה הב, בשם אחרים) ב"רע, ג(ן "ש הר"היא מ' הדעה הא
י "ואר בבמב) שהגילוי דעת מועיל שהכתוב לא יעשה כאילו הוא ברשותו(והביאור שמבאר רבו בזה ). ב, חמץ קכ

  .ה ושלוחו"ד
 שליח שאיו חפץ בו כלל די ל ידיבגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו אפילו ע"ולפום ריהטא ראה מלשון רביו ש

שהרי עצם גילוי דעת הבעלים שאיו רוצה בחמץ זה סגי שלא , דהייו אפילו אם השליח איו מבטל כלל, "בכך
  .תעשה התורה כאילו הוא ברשותו

וכל זמן , רק מיה שליח שיבטל, שהרי לא הפקיר ולא ביטל, ין שייך לכאורה לומר שהוא מטעם הפקרה אאמם בז
 שהביטול הוא )ז"בתחלת ס( איך יתאים זה למה שכתב רביו ם כןוא; שהשליח לא ביטל לא פעל כלום עדיין

  ?מטעם הפקר
כ כאן "משא.  כשיבוא זמן איסורופ"שמועיל עכ, זהו הפקר קל, כעפר' ובשלמא כשביטל את החמץ ואמר שיהי

איך יועיל גילוי דעת זה , )רק שגילה דעתו שרוצה שחבירו יבטלו(הרי שאין כאן אף לא הפקר קל , שאיו מבטלו
  .לעשותו הפקר

הייו שלא סגי , "וכשמבטל שליח צריך שיאמר חמצו של פלוי יהא בטל: ")ד"ס(א "ברמאלא שבאמת תבאר 
כל מ, ע שלו"ואף שרביו איו מביא פסק זה בשו.  השליחעל ידי עיקר הביטול הוא  אלא,בגילוי דעת הבעלים

, א שם"ש רמ"כמ... ל "קיי... צריך לומר חמצו של פלוי : ")ה"ק ד בהג"סתלו ' סי( קוטרס אחרון הביאו במקום
  .בלבדולא סגי בגילוי דעת , הרי שצריכים לזה דוקא שהשליח יבטל, "שאחריו משכו שאר האחרוים

ו רוצה בחמץ זה, ל"והטעם הוא כו פועל שיהא החמץ , דלא סגי בגילוי דעת בעלמא שאישהרי גילוי דעת כזה אי
  .שדוקא זה פועל שיהא החמץ הפקר גמור,  צריך דוקא שהשליח יבטל את החמץאלא, הפקר גמור

 . בעלותוושהקלשאסור בהאה ו בחמץפ "מועיל עכ הפקר כזה מכל מקום,  שליחעל ידיואף שהפקר גמור לא מהי 
,  בפירוש שליח צריך להיותעל ידיאבל הביטול ש.  שליחעל ידי כך מהי גם ,וכמו דמהי לשון שאיו הפקר גמור

  . שהשליח יבטלהבעלים מגלים דעתם שרוצים שמה, ולא סגי בגילוי דעת בלבד
בטל החמץ כשמגיע הזמן ששלוחו של אדם וימה אותו שיבדוק וי: ")ב" סוף סתלו' סי(ומטעם זה מוסיף רביו 

הרי כאן מועיל הביטול מטעם גילוי , "ששלוחו של אדם כמותו"ולכאורה לאיזה צורך כתב הוספה זו , "כמותו
 הביטול של השליח על ידיודוקא , שהגילוי דעת בעצמו איו מועיל שיהא הפקר גמור, ל"אלא ודאי כ? !דעת בלבד

  .ומטעם שלוחו של אדם כמותו, איסורועשה הפקר גמור כשיגיע זמן 
אם ביטולו מועיל , אם צוה לבדוק ולא הזכיר ביטול, אך את זה צריך עיון: ")שם( קוטרס אחרוןועוד מוסיף ב

, דמה שגילה דעתו על הבדיקה קרא גילוי דעת גם על הביטול, ומסתברא דמועיל, י"ן וב"מעיקר הדין לפי דעת הר
  ".ה דעתו שאיו חפץ בו כלל והוא קרוב לביטול גמורדכיון שצוה לבדוק הרי גיל
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  .17ל בזה" יכן

  ערב קבלן

 ,18ל" המוזכר בדברי הראשונים ז, ודעתו שיחזירנו לו לאחר הפסח, עיקר דין מכירת חמץ לנכריוהנה

___________________ 
ואם אמר שמה שגילה דעתו על , "הבודק צריך שיבטל): "ב, ו(הרי מפורש בגמרא , ולכאורה הדבר תמוה ביותר

ן סגי בגילוי דעת גרידא ואין צריך הפקר "ואם אמר שלפי ביאור הר, הבדיקה קרא גילוי דעת גם על הביטול
הבודק צריך "ומדוע אמרין ,  לא תועיל הבדיקה עצמה שלא תעשה התורה כאילו הוא ברשותו מדועם כןא, ממש

  ?"שיבטל
 והטעם שמועיל .וצריך להיות ביטול ממש, וצה לבטלן לא סגי בגילוי דעת גרידא שר"אלא ודאי גם לפי ביאור הר

וכיון , )בשעת איסורו(הפקר גמור לכן עשה החמץ , ביטול זה הוא כיון שגילה דעתו שאין החמץ חשוב אצלו כלום
  .שעשה הפקר גמור לכך לא עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור עליו

ולא כתב שהוא " ( שליחעל ידיבגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו אפילו : ")ו"תלד סט' סי(וזהו שמדייק רביו 
רק , הפקר גמור' לא מהי שיהי) ו בזהומגלה דעתו ורצו(כי מה שממה את השליח לבטל , )מגלה דעתו אל השליח

  .מועיל שיהא הפקר גמור כשיגיע זמן איסורו) כשהשליח מבטלו בשליחותו( השליח על ידימה שמגלה דעתו 
  :ולכן סגי, שכאן סגי במעשה קל של הפקר, יוצא אם כן מכל זה

  .הפקר' ואיו אומר בפירוש שיהי, כעפרמה שמחשבו ) א
  ).ז"כמבואר לעיל סי תלד ס( גרידא בלב מה שביטל) ב
  .שליחעל ידי מה שמבטל ) ג

או על ידי זה שהוא ממה שליח לבטל , על ידי זה שהוא בודק את החמץ(אמם עצם הגילוי דעת שרוצה לבטלו 
  .בזה לא סגי, )החמץ

*  
מץ לכרי שם תבאר דין מכירת ח.  ההיפך מכל האמור לעיל)ח"תמח ס' סי(לעיל מפורש מה ש, ע רב"צולפי כל זה 

 סגי בקין זה מכל מקוםומבאר ש, אף שיש מחלוקת אם קין זה מועיל בכרי, בקין כסף או בקין משיכה בלבד
כיון שהחמץ לאחר שהגיע זמן ביעורו אף אם לא היה מוכרו ) "ועוד, שיש לסמוך על הסוברים שקין זה מהי(

בד שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע זמן הביעור שאין  לפיכך בגילוי דעת בל...לכרי לא היה ברשותו של הישראל 
מה שמקה  וגילוי דעת זה הוא ,רצוו כלל שיהיה החמץ שלו די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא

  ".פ שאיו קין גמור המועיל מדין תורה שלא יוכל אחד מהן לחזור בו ולבטל המקח"אע, אותו לכרי
' שהרי לא ביטלו ולא הפקירו ולא גילה דעתו שרוצה שחמץ זה יהי( הפקר אין כאן וגם, אף שהקין איו מועילו

די בזה להפקיע מעליו איסור בל ", גילוי דעתו שרוצה להקות את החמץ כדי שלא לעבור עליו, מכל מקום, )כעפר
 שאיו מועיל אף(שגילוי דעת זה עצמו מועיל שלא עשאו הכתוב כאילו הוא שלו לעבור עליו , "יראה ובל ימצא

  ).להפקיע בעלותו מהחמץ
'  תבאר בסימכל מקום. ב"אלא כשמפקירו בלב וכיו, תלד תבאר שלא מועיל גילוי דעת סתם' וראה דאף שבסי

מה שמגלה , מצרפים להיתר גם גילוי דעת קלוש, במקום שמכרו לכרי בקין המועיל לכמה פוסקיםאשר , תמח
ותבאר לעיל שם הערה  ("די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא"אשר , דעתו שרוצה למכור את החמץ

58( .  
  ".אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא": וכותב ,תמח' חזר בו רביו ממה שפסק בסיכאן אמם 

כשמגיע זמן (לפעול שיהא החמץ הפקר גמור   צריךהביטולכי , שתבאר לעילוהטעם לחזרה זו הוא כראה כפי 
  . ולזה לא מהי כלל מה שמגלה דעתו שרוצה למכור את החמץ כדי שלא יעבור עליו, )איסורו

: שעל כל אלו מסיים לקמן, שאפשר שבשורה זו כולל רביו כמה פרטים וכמה אופים, )10הערה (וכבר תבאר לעיל 
 . שלא הגיע לידיו–" הארכתי בקוטרס מיוחדוכאשר "

  : כמבואר לפיווהייו. ולמצוא דרך שהמכירה תועיל לכל הדעות,  יש להחמיר בזה17
  .) ואילך24כדלקמן הערה  (דוקא בערב קבלן' שהמכירה תהי) א
  .)34כדלקמן הערה ( דוקא באופן שהכרי יכול למכור למי שרוצה' שהמכירה תהי) ב
כדלקמן (פ אחד מהם יועיל גם בכרי "שעכ, בהוספת כמה קיים) אלא, לא רק בקין כסף(' שהמכירה תהי) ג

 ).61-62הערות 
 הרי זה מוכרו , והגיעה שעה חמישית, והיה חמץ ביד ישראל,ן בספיהם שהיו באי"שראל ועכוי (ו"ד ה"ם פ" ברמב18

  .)ובלבד שיתו לו מתה גמורה.  וחוזר ולוקחו ממו אחר הפסח, או ותו לו במתה,ם"לעכו
'  הרי הוא מוכר לכרי כו, וחמץ ביד ישראל,ותיא בתוספתא ישראל וכרי שהיו באים בספיה (ד' ב סי"ש פ"וברא
  .)גמורה... 

 .) מותר,ואם מכרו או תו לגוי קודם הפסח(ובטור 
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 22 וחדשים מקרוב באו. ולא בהקפה21 הוא במוכר במעות מזומנים,20 והירושלמי19והתוספתא דפסחים
, ל" ז24וגם זה אינו מועיל לפי דעת גדולי הראשונים. ' כו23לתקן לכתוב והמותר זקפתי עליו במלוה

__________________ 
 וחוזר ולוקח , וותו במתה, הרי זה מוכרו לכרי, וחמץ ביד ישראל,ישראל וכרי שהיו באין בספיה (ו"ב ה" פ19

 .)ובלבד שיתו לו במתה גמורה, ממו לאחרי הפסח
 וחוזר , או ותו לו מתה, הרי זה מוכרו לכרי, וחמץ ביד ישראל,ם שהיו באין בספיה"ישראל ועכו (ב"ב ה" פ20

 .)ובלבד שיתו לו מתה גמורה, ולוקחו ממו לאחרי הפסח
בערב פסח או ' רשאי ישראל לומר לכרי בשעה ה (ז"סיתמח ' סיכמבואר לעיל , ביוקר אלא שיכול למכור לו 21

 ואחזיר , ואקחו ממך לאחר הפסח, עד שאתה לוקח חמץ מכרי או מישראל אחר במה קח ממי במאתים,קודם
 שהרי לקח ,ר הפסחפ שהכרי הוא מוכרח להחזיר לו החמץ לאח" ואע. ואוסיף לך עוד ריוח על זה,לך מעותיך

 הרי הוא , והקה לו בקין גמור, מכל מקום כיון שכבר מכר לו את החמץ במכירה גמורה,ביותר מכדי שויוממו 
  .)לקחו ממוכשלו ממש כל זמן שלא חזר הישראל ו

שימכרו ... ובלבד , מותר... לאיו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח ... ואם מכרו  (ג"סשם ע "כמבואר בשו, בזולאו 
  .)בדבר מועטלו מכירה גמורה 

 או , ורוצה למכרו לכרי המכירו ומיודעו,ישראל שיש לו חמץ הרבה בערב פסח (ו"סשם כמבואר לעיל , במתהאו 
 , ואז יחזירו לו,פ שהוא יודע בהכרי שלא יגע בחמצו כלל אלא ישמרו לו עד לאחר הפסח" אע,ליתו לו במתה
 אם כבר , דכיון שאם לא היה הכרי רוצה להחזירו לו לא היה יכול לתבוע ממו בדין שיחזירו לו,הרי זה מותר

 ואחר הפסח ,י בקין גמור מצא שכל ימי הפסח החמץ קוי להכר,קהו הכרי באחד מדרכי הקייה שיתבאר
 .)שהוא מחזירו לו מתה הוא שהוא ותן לו

ויראה לי  (ק ו" משבצות זהב ס,ו"תקמא "שדפס לראשוה בפפד,  התקה הזאת זכרת לראשוה בפרי מגדים22
  .) ויזקוף במלוה,שיש למכור החדר והחפץ בסך רב הרבה יותר משויו

, ז"פראג תקפ, שיבת ציון(כמסופר על ידי בו רבי שמואל לדא , ן זהגם הודע ביהודה תיקן למכור את החמץ באופ
ד "י הוראת אב"ותייסד פה פראג עפ, סדר מכירת חמץ, ל אות באות"ו הגאון זצ"העתק מכתיבת יד אאמ): "י' סי

היותר טוב ומובחר ]. בית דין מורי שאלות ישמרם צורם ויצרם[ו "ש יצ"ד מו"ובהסכמת בית דיו הגדול ב
 וכה יאמר לו ,היהודי יקח פרוטה או יותר מהאיו יהודי, סדר המכירה' וכה יהי... בדרכים להקות החמץ ש

דען איבעררעסט דעם קויף שילליגס אוד ציס אבער פערבלייבען זיא מיר שולדיג דיזען ... בשעת קבלת המעות 
הוסח עצמו הוא " [ בעצאהלען שולדי זידצו) יום פלוי(אוד זיא מיר זאלכע שולד אן , )כך וכך(בעטרעג פאן 

) כך וכך(את יתרת כסף המכירה והשכירות בסכום ): "שט' עמ(ותורגם בסדר מכירת חמץ כהלכתו , דייטש- בעברי
  )".פלוי(והך חייב לפרוע אותו ביום , אתה שאר חייב לי

הזו מביא מאביו הגאון בעל הודע אבל את הוסח והתקה , ז"תקפהספר שיבת ציון דפס לראשוה בפראג בשת 
הייו לערך , יתן אם כן לשער שהוא תיקן תקה זו איזה שים לפי פטירתו. ג"תקשפטר כבר בשת , ביהודה

  ).ו"תקמ(בתקופה שהדפיס הצעה זו בפרי מגדים 
  :ואחריהם משכו כמה פוסקים שבתקופת רבו

לכתחלה ימכור החמץ בקין ): "ז"תקס לראשוה בשת דפס, ח"חידושים סק, לבעל החוות דעת(המקור חיים 
  ".דזה הוי קין כסף, והמותר יזקוף במלוה, ]דמי קדימה[ף "דהייו שיתן לו מקצת דמים אדרוי, כסף

 רק איזה ,ואף על פי שאין הכרי ותן לו כל הכסף): "ע"תקדפס לראשוה בשת , ב"כלל קכד ס(החיי אדם 
ושאר הכסף יזקוף עליו , החדר והחמץ) האויף גאב(יתה עמו שיקה בזה , ]דמי קדימה[זהובים שקורין אויף גאב 

  ".במלוה
בתקופת השים , כראה, שסדר מכירת החמץ כתב) ה; ים אפרק(קמן בסקירה על סדר מכירת חמץ לתבאר כבר 

 והייו ,"עליו במלוה לתקן לכתוב והמותר זקפתי וחדשים מקרוב באו ":רביועל זה כותב ו, ח"תק -"תקשבין 
 ".לזקוף עליו במלוה" ואילך התחילה להתפשט תקה זו ו"תקממשת לערך שמה 

הרי שמכר שדה לחבירו באלף  (ב, מ עז"הוא בברייתא ב, שמועלת זקיפת שארית המעות במלוה,  המקור להלכה זו23
יצד כתב לו אי פלוי בן פלוי כ, ג אומר מלמדין אותן שלא יחזרו"רשב ... זוז ותן לו מעות מהן מאתים זוז

 קה ומחזיר לו את, זוזמאות '  ח בוהוהריי ושמכרתי שדה פלוית לפלוי באלף זוז ותן לי מהם מאתים זוז 
  .)שים כמה לאחר אפילו השאר

 ויוכל שלא קיום דבר תחלה בייהם לעשות, מקצתן אלא כולן מעות לו ואין הלוקח לכל, אותן מלמדין: י"ופירש רש
  ".בכסף קית וקרקע והלוום טלם כאילו הוה שעשאם עליו מלוה דכיון, בו ושה אי והרי. לחזור

  . אפילו אם תן לו רק מקצת המעות,הרי שאם זקף עליו מותר המעות במלוה מועלת המכירה
 גמליאל בן וןשמע רבן אמר ... והתיא, קי לא הכי כתב לא הא הכי ליה דכתב טעמא): שם(אחר כך שואלת הגמרא 

 לא. שים כמה לאחרלו אפי השאר את לו ומחזיר קה, זוז מאות חמש מהם לו ותן זוז באלף שדה לו מכר... 
  ".אזוזי ופיק עייל קא דלא הא אזוזי ופיק עייל דקא הא קשיא

, מעותיו לו ןלית הלוקח אחר ומחזר ופיק מוכר בדעייל, חוזר במלוה עליו זקפו לא דאי דקתי האי: "י"ופירש רש
  ".ליה זבין לא דהכי אדעתא דחקו בשעת זוזי ליה יהיב דלא וכיון, למכור אסוהו דזוזי דעתיה גלי



211  תנב- תמח–ג "חהלכות 

___________________ 
שהמכירה מועלת , ומכל מקום מועלת זקיפת מותר המעות במלוה, הרי שברייתא הראשוה מיירי דעייל ופיק אזוזי

  .אפילו אם תן לו רק מקצת המעות
והיה יוצא וכס , ותן לו מקצת הדמים, המוכר שדה לחבירו באלף זוז (י"קצ ס' מ סי"א חו"ע וברמ"וכן פסק בשו

 אף על פי שקה השטר או החזיק, לא קה הלוקח את כלו, אפילו לא שאר לו אלא זוז אחד, ותובע שאר הדמים
אר הדמים עליו כשאר וש, ואין אחד מהם יכול לחזור בו, קה הלוקח את כולה,  ואם לא היה יוצא וכס ותובע...

 .)קה, אף על פי שיוצא וכס אחר הדמים, זקף עליו השאר במלוהוכן אם : ה"הג. החובות
תחלת יסודו הוא על ספר  (י' ח סי"שארית יהודה אוב, ל בשם רביו"מה שכתב אחיו מהרי, )5הערה ( ראה לעיל 24

  .)אלא שרמז רמז שמשם הוציא דבריו, אמר כי לא לחם הזכיר אותו בהקדמתוו, שיטה מקובצת על בבא מציעא
ל "ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרוים ז"אשר הרבה מספרים הראשוים ז: "והייו מה שכתב רביו לעיל

 כראה בעליל מספר שיטה מקובצת על כמה, עד עתה קרוב לדורותיו אלה, א והמשכים אחריהם"ז ומ"הט
  ".ל"ולזאת ודאי אין לסמוך להקל למעשה על הקולות שמצאו בדברי האחרוים ז. מסכתות וכיוצא בו

, ף"שהכווה לתשובת הרי, )א, ד צמח צדק לב"ופס; ג, וכן הוא בחידושי צמח צדק קמח(וביאר בשארית יהודה שם 
קובצת לבבא מציעא דפס כי הספר שיטה מ). ה ואמרו עוד"ב ד, עז(שדפסה בשיטה מקובצת לבבא מציעא 

  .ב"א דפס לראשוה בדיהרפורט ת"ז ומ"ח עם ט"ואילו שלחן ערוך או, א"לראשוה באמשטרדם תפ
ל "מתשובות הרב אלפסי ז: "בכותרת, רכא' ד סי"ת בתמים דעים להראב"אמם תשובה זו הועתקה כבר בשו[

והרי הספר תמים דעים דפס לראשוה ". ו"ר אברהם הלוי אבקרט ר"המועתקות מלשון ערבי על ידי החכם כה
עד , אלא שעדיין לא היתה תשובה זו מפורסמת אז די צרכה; ב"בוייציאה שפ, כחלק מספר תמת ישרים

הוצאת וילא (, ף למסכת בבא מציעא"ואחר כך הועתקה בסוף הרי. להדפסתה בשיטה מקובצת לבבא מציעא
  ].א, פט) ואילך

*  
כשהיה המוכר בעת שקבל הדמים עייל ופיק אזוזי ודוחק ): "ב, מ עז"ב(ל "מרא הל מפרש בג"ף ה"בתשובת הרי
, כדי שישלים עליו השאר ואז יגמר המקח, זה יורה שלא גמר להקותו לו בעת שקיבל אותו המקצת, לקבל השאר

, תו מלוהלהיו, והואיל וסתלק הכסף... וכשלא השלים היה אותו המקצת שקבל מהדמים אצל המוכר מדין מלוה 
והוא אמרם מלמדים אותם שלא יחזורו כיצד אי , שיהיה תמורת הכסף היתן לגמור המקח, השטרהוצרכו אל 

  ".' אי פלוי וכוכותב לו
הרי מסתפק בסכום המעות , מוכר השדה מפי רעתה ולא עייל ופיק אזוזי' שבשלמא אם הי, ופירוש הדברים הוא
כ בעייל ופיק "משא. דמי כל השדהעות אלו אפשר להחשיב אותם כאילו הן כי מ, קין מעותשקיבל וחשב זה ל

, ואם איו מקבל אלא חלק מהמעות, הרי איו רוצה למכור את השדה אלא בעבור המחיר המלא של השדה, אזוזי
קין  אין זה קרא חלק מהמעותכ אם מקבל רק "משא, כל דמי השדה קבלת –שפירושו , קין מעותאין כאן 

ג שזוקף עליו "ומה שאמר רשב. הרי אי אפשר לקות במלוה, י שזוקף עליו את מותר המעות במלוה"ואעפ. מעות
כ המעות עצמם אים יכולים להיות "משא, )קין שטר(כאן קין אחר ' הייו דוקא כשהי, המעות במלוה מועיל

כמו ): "ה עייל"ב ד, מ עז"ב(' תוסשיש מפרשים כן גם בדעת ה, קט'  ע"מכירת חמץ בערב קבלן"וראה  [קין מעות
  "].'כו' דאמר לעיל אי פלוי מכרתי, בשטר

קין מעות רק , וגם אין כאן משיכה, אין השטר מועיל) מטלטלין(שכיון שבמכירת חמץ , ועל פי זה מסיק רביו
ערבות של שטר דהייו דמי הקדימה יחד עם , כל מעות החמץלכן אין קין המעות מועיל עד שיקבל את , בלבד

  .הערב קבלן
מ "ובטור חו, ז' ו סי"מ פ"ש ב"הובא ברא. מ שם"ב(מפירוש רביו חאל , )שם(ויתירה מזו הביא בשארית יהודה 

וזוזי מקבל להו ,  קהדאחזיקמעידא , אי מזבין לאישתלומי למחר וליומא אוחרא בלא חיצותא): "ו"קצ סט' סי
 אין זה קרא חלק מהמעותאם מקבל רק , פילו בלא עייל ופיק אזוזיוהייו שא". לבתר הכי דעשה עליו כמלוה

  ). מלבד המעות שתן– קין חזקהדהייו שעשה (כאן קין אחר ' ואיו מועיל אלא אם הי, קין מעות
ח מדוייק "שזה הפירוש דר, ל לעייין"ועוד אהריהו רביו הגאון ז): "שם(ועוד מוסיף ומבאר בשארית יהודה 

ל היה מדקדק גדול מאד "ם ז"וכידוע שהרמב, מכירה' מסידור לשוו בפרקיו בהל, ם"ק מאד בדעת הרמבומדוקד
 וכתב בכסף כיצד ,מכירה ביאר תחלת כל הקיים באיזה דבר קה הקרקע' א מהל"והרי ברפ. בלשוו ובסידורו

  ".ת דמים מהימדלא פירש דאפילו מקצ, וסתמו כמשמעו דהייו כל הדמים', ותן הדמים כו' כו
 והיה יוצא , ותן לו מקצת הדמים,המוכר שדה לחבירו באלף זוז): "א"ח ה"מכירה פ' הל(ם שם "ומה שכתב הרמב

שכתב השטר או פ " אע, אפילו לא שאר לו אלא זוז אחד לא קה הלוקח את כולה,וכס ותובע שאר הדמים
  .שטר או חזקה אלא קין קין מעותכאן '  שלא היוהייו, "שכתב השטר או החזיק"הרי פירש דמיירי , "החזיק

כאן קין שטר או ' שלכאורה יש לפרש הכווה דמהי בין אם הי, " שכתב השטר או החזיקי"אעפ"ואף שכתב הלשון 
אם היתה כוות [ם לא כן דא) "שם(מבאר על זה בשארית יהודה . כאן אלא קין מעות' ובין אם לא הי, חזקה
 לעין מטלטלין כי מידה ... ' אם כתב כוואפילו הוה ליה למימר] לא קין שטר או חזקהם דמהי אף ב"הרמב
אם לא היה קין [ ם לא כן דא, ובמשך דוקא מיירי,' וכוי שמשך"אעפ ]וכן הדין במוכר מטלטלין: ד"שם ה [כתב

י שפרע אלא מדין קין ובפרק זה לא מיירי מדין מ, פשיטא דלא קי אלא לעין מי שפרע] רק קין מעות, משיכה
 ...  דאיו קוה אלא בשטר,ל"ף בתשובה שבשיטה מקובצת ה"הרילא ודאי דסבירא ליה כמו שכתב א... גמור 

 שאין הקין גמר בכסף ,ם שוין בדבר"ף והרמב"ח והרי" הר, בעין זקף עליו במלוהל כל פים שע,מכל הלין מוכח
  ".בלבד אלא בשטר
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ל כל ע"מכל מקום . ף"ח לשיטת הרי"שלעין לא עייל ופיק אזוזי יש חילוק בין שיטת הר, והייו שאף שכבר תבאר

. ז- צא' ראה מכירת חמץ בערב קבלן ע" (שאין הקין גמר בכסף בלבד,  שוין בדבר בעין זקף עליו במלוהפים
  ).קו- צט'  שם ע–ם "ובביאור המשך דברי הרמב

, המוכר שדה לחבירו באלף זוז): "י"קצ ס' מ סי"חו(ם "מלשון הרמבשהעתיק , ע"וככל הדברים האלה הוא גם בשו
לא קה הלוקח את , אפילו לא שאר לו אלא זוז אחד, והיה יוצא וכס ותובע שאר הדמים, ותן לו מקצת הדמים

 ואין אחד מהם, קה הלוקח את כולה,  ואם לא היה יוצא וכס ותובע ... שקה השטר או החזיקאף על פי, כלו
ן וכ" ):שם(א "כתב הרמ") שקה השטר או החזיק(" ועל זה ."ושאר הדמים עליו כשאר החובות, יכול לחזור בו

  ".קה, אף על פי שיוצא וכס אחר הדמים, אם זקף עליו השאר במלוה
*  

 –ץ ולכן צריך לשלם את כל מעות החמ, שמכר בקין כסף מישראל לכרי, כל האמור לעיל הוא כאן במכירת החמץ
 החדרים שהחמץ מוח במכירתשגם , יתבאר) 43הערה (אמם לקמן . קבלן- על ידי שטר ההתחייבות של הערב

  ?ומהו הטעם לזה. דוקא בערב קבלן' גם בזה הצריך רביו שיהי,  עם הכסףשטר קיןשצריך בזה , בהם
 חדויקבל מהכרי א: " קין משיכה וגם קין כסף בערב קבלןהצריך רביו,  דלקמןוגם במכירת הבהמה המבכרת

ובזה יוצא לכל הדעות בדין ... ערב קבלן ... ועל המותר יקבל ממו חתימת יד ... ב שקורין זדאטיק "זהב אוף גא
 ימשוך ויהיג הכרי את הפרה ...יקבל מהכרי , ולצאת לכל הדעות בקין משיכה . ..קין כסף המוזכר בפוסקים

  ".בידו ויוליכה בידו לתוך הרפת
ר "אדמו(הגו רבותיו , על ידי קין סודר, שגם במכירת החמץ לרב, )159הערה , בהוספות(ויתירה מזו תבאר לקמן 

  ).כדלקמן שם(אף ששם עיקר הקין הוא קין סודר , למכור דוקא בערב קבלן) ואילך" צמח צדק"ה
  :ויש לומר בזה? קבלן-  כן הטעם שגם בזה ובזה הצריכו ערבומהו אם

שיש תועלת , ק סוראז"הובא מתשובת הגאון רבי שיאור זלמן יעשילסאן אבד) 159הערה , בהוספות(לקמן ) א
יש בו איסור בל ר "שלדעת אדמו, דומה למתה על מת להחזיר' שלא יהי: "קבלן- וספת במכירה על ידי ערב

ם ובין ישראל המוכר לישראל "ד דאין חילוק בין יהודי המוכר לעכו"ולפי הטעם המובא שם לע. י"יראה וב
  ".מאחר שהחמץ חוזר לו בעין, חבירו

, ואחר כך יחזור החמץ בעין אל הישראל, )אף אם הקין איו קין מעות(המכירה בזקיפה במלוה ' והייו שאם תהי
  .ה על מת להחזירדומה למת' יהי

מכירת חמץ שאיש  מה שהקשה בעין): "מח' סי(ת צמח צדק "קבלן תבארה בשו- תועלת וספת מהמכירה בערב) ב
עי ואין לו אפילו פרוטה אחת ...  והוא מוכר הכל לאיו יהודי והאיו יהודי ,אחד יהודי קוה כל החמץ מכל העיר

ועל , ל הצריך להיות עוד יהודי ערב קבלן עבור האיו יהודי הקוה"זצר הגאון "דאחר שאאזמו, יש לומר ועיקר... 
  ."אם כן אף שהאיו יהודי הקוה הוא עי אין זה הערמה, ידי זה היהודי המוכר בטוח במעותיו

 הלא דל הוא ,אפילו אם ידוע ההיזק והחסרון וכי יתבע את הכרי): "ח' ח סי"או(וכעין זה כתב בשארית יהודה 
 ערב קבלן ריך להיותל דצ"ר זצ"ש אחמו" לפמ ... ואדעתא דהכי מכר לדל ואביון דסבר וקיבל, משגתואין ידו

  ". ליכא שום הערמהם כן א,דוקא עבור הכרי
 –מי יימר שהערב , מה מועיל ערב קבלן בזה): "תק' א ע"חכ. י.קובץ יגדיל תורה (א פוקסברור "והקשה על זה הר

ובפרט כפי שוהגים היום ). וסח השטר" (ימים אחר הפסח' ב"לסלק כל החוב במשך  יוכל –אם איו גביר גדול 
אשר אי אפשר לסתם ערב לסלק חוב , שקהלה גדולה של אלפים יהודים מוכרים חמצם על ידי ערב קבלן אחד

  ).ה' ת ברכת כהן סי"ושו, רסו' ת שאילת שלום סי"ראה גם שו" (ימים' כל שכן בב, גדול כזה כלל
ואין הישראל סומך בדעתו שהערב קבלן יוציא , דאף אם גם הערב קבלן הוא עי, רה כוות הצמח צדק בזהולכאו

או החמץ עצמו תמורת (הרי מכל מקום הוא סומך דעתו שיקבל את המעות , מעות מכיסו לשלם עבור החמץ
כי החסרון ,  ההערמה שבזהוכאן לא איכפת לו כל כך עין. לאחר שהלה יגבה אותו מהכרי, מהערב קבלן) המעות

שהרי מתחלה היתה כוות שיהם שלאחר , שעל ידי זה ראה שמעולם לא מכר את החמץ להכרי, של הערמה הוא
כי אז אין , וזה איו שייך בערב קבלן. ולא כמכירה, כשאלהואם כן הוי , הפסח יחזיר הכרי את החמץ להישראל

ראה גם (והבעלים גובים אותו מהערב קבלן בחובו , הערב קבלןאלא מוסרו ל, הכרי מחזיר את החמץ לבעליו
  ).קא' ע" כבוד מלכים"
ואפשר : "תועלת וספת במכירה על ידי ערב קבלן, )מה אות ה' סי(ת צמח צדק "הובא משו) 27הערה (לקמן ) ג

 אף שאפשר ,ק" בלהי אם על לשון רוסיא כ אם אין הקאטראקט כתב כימוס ממש,דבהא אתי שפיר בדיעבד
 .ל"פ יוכל לגבות מהערב קבלן ה"עככל מקום  אלא דמ,שמחמת זה לא יוכל המוכר לגבות האחריות מהקוה

  ."ל" הל דרךל ברוב חכמתו בעין שיהיה ערב קבלן דוקא ע"ותקה גדולה התקין רביו ז
 ...הה .  המפתחות מהחמץאיו יהודיד שלא מסר לה"ע  הה): "ב- מה אות א' סי(ת צמח צדק "עוד תבאר בשו) ד

ו ערב קבלןידון זהבשקיבל ממ ,וסח השטר מכירה הות  הרי ביאר שאין לו עליו שום ט,ל" וכתב לו בפירוש כע
  ". בעולםומעות ופתחון פה

ל לקבל "ר ז"אדמוש בוסח שטר מכירה של "כמ' אם התהג מעל): "י' סי(ה "ת צמח צדק שער המילואים ח"ובשו
, ד שיש להתיר החמץ בדיעבד אפילו בשתייה ואכילה לישראל"ראה לע...  ערב קבלן עבור הכרי עבור כל החמץ
, מכל מקום דיעבד ראה שיש לצדד להתיר,  כי צריך דוקא מסירת המפתח,אף שלכתחלה לא שפיר למיעבד הכי

  ".ערב קבלן' מצד שהי
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ואפשר סבירא , ג"מכירה השמיט דברי רשב' ח מהל"ם פ"והה הרמב): "ג, קמח(עוד תבאר בחידושי צמח צדק ) ה

י "צ ס"ק' ע סי"ולכן גם בשו. ג"ש בכה"ש הלחם משה שם בשם תשובות הריב"וכמ, ג"ליה דלית הלכתא כרשב
, פסח' מכירת חמץ שבסוף הל' ל בהל"ר הגאון ז"ש אאזמו"ועל פי זה יש לתרץ מ... ג "י דברי רשב"השמיט הרב

וגם זה איו מועיל לפי דעת גדולי ', ל וחדשים מקרוב באו לתקן לכתוב והמותר זקפתי עליו במלוה כו"וז
ג "ל כרשב"מיהו דעת כל הראשוים דקיי... ל "ע ה"ם ושו"שיש לומר דכוותו לדברי הרמב. ל"הראשוים ז

  ".'דמהי כשכתב והריי ושה בו כו
וראה כוותו דהרמב״ם לא הביא בפ״ח מהל׳ מכירה דין ): "ק ח"כד ס' סיד "ח(ת דברי מלכיאל "ז כתב בשו"ועד

וכמש״ש הלח״מ , והלכה כת״ק, וצריך לומר דסבירא ליה דרשב״ג פליג בזה בב״מ שם עם ת׳׳ק. דזקיפת מלוה
ולפלא על . רק הרמ״א כתבו עיי״ש,  דעת השו״ע שלא הביא בסי׳ ק״צ דין זהן ראהוכ... לעין ערבוי יקון 

  ".האחרוים שלא הרגישו שיש מחלוקת בזה
' והריי ושה בו כו' ג מלמדין אותו כו"ם אידך ברייתא דרשב"מה שהשמיט הרמב): "י' סי(ת שארית יהודה "ובשו
ואין שום חידוש דין , ל דאיו קוה אלא בשטר"ף בתשובה שבשיטה מקובצת ה"ש הרי"דסבירא ליה כמ... 

אלא , ם לא חית לאשמועין עצות מרחוק"והרמב, ל"אלא עצה טובה קמ', תו כוג מלמדין או"בברייתא זו דרשב
  ).פו ואילך' וראה מכירת חמץ בערב קבלן ע" (מאי דפקא מיה לעין דיא

ומה שציין באוצר מהגי ). ה והה בהא"כב ד' סי(ראה עי בן פחמא , טעמים וספים להעדפת המכירה בערב קבלן) ו
  ).עה' יסן ע(ד "חב

 תשלום –שפירושו , קבלן הוא כיון שכל הקין הוא קין מעות- שעיקר הטעם שרביו הצריך ערב, על פי כל זה ראה
  .אבל גם בלאו הכי יש טעמים וספים להצריך את המכירה בערב קבלן דוקא. כל המעות

קמן בסקירה כדל(ו שלא הגיע לידי, "בקוטרס מיוחד על כל פרטי המבוארים בוסח זה"ומסתבר שכל זה תבאר 
  ). פרק אעל סדר מכירת חמץ

*  
, מלקט את דברי הדים בזה) סעיף א' ג' סי, ומערכת בכור בהמה, סעיף י' ט' מערכת חמץ ומצה סי" (שדי חמד"ב

לעשות כדבריו לקבל על המותר , ז"אחר שראיתי דברי הגאון מוהרש, ההגתי פה מזה כמה שים: "וכותב אשר
  ".ערב קבלן ישראל

 על פי מה ,ועם שיש לפקפק במה שכתב הגאון צמח צדק: "כתב) ה אפריון מעיר על כך"ד(במערכת חמץ ומצה מם א
והמעיין בספרי שם יראה שזהרתי מזה וכתבתי לדבר פשוט ', ף דבדעייל ופיק אזוזי לא קה וכו"שכתב הרי

  ". להצל מאיסור ולא יתן עייו בממוןואין כותו אלא, שבמכירות הללו לא חשבין להישראל עייל ופיק אזוזי
דכל , ובמכירות הללו שאין הישראל עייל ופיק הזוזי): "ק יז"ס(ובמערכת בכור בהמה ) ה ובמכירות"ד(וכן שם 

כל שכן דאיכא תרתי , ראוי לומר דאפילו אי לא זקף השאר במלוה מהי, עצמו לא בא אלא להצל מידי איסור
יזקף השאר במלוה ולא עייל ופיק אזוזי דמה."  

במכירת חמץ דמכר ): "רסו' סי(ת שאילת שלום "בשם שו) ה שש"י ד"ט ס' מערכת חמץ ומצה סי(וכן הביא הערה זו 
  ". דאף בעייל ופק אזוזי ולא זקף מותר המעות במלוה קה שפיר,מפי איסורו יש לדוו כמוכר שדהו מפי רעתו

דהא קיי״ל בב״מ שם דבמוכר שדה מפי רעתה קה אף אי ): "ק ח"כד ס' ד סי"ח(ת דברי מלכיאל "וכן כתב בשו
כי אם לא ימכרו בשעה זו יאסר החמץ בהאה ויצטרך . ובידון דידן הוי כמוכר מפי רעתה, עייל ופיק אזוזי

  ".לבערו
לא עייל ופיק כי אף ב, כבר תבאר לעיל שאין הפרש בין עייל ופיק אזוזי או לאו, והה לשיטת רביו חאל וסיעתו

ואם כן לא יועיל כלום . קין אחר המועיל' או שהי, את כל דמי החמץ מועיל אלא כשקיבל קין מעותאזוזי אין 
  ".שמותר הדמים זקף עליו במלוה"מה שכתב 

, שדוקא בעייל ופיק אזוזי אין קין המעות מועיל בזקף עליו במלוה, ף וסיעתו תבאר לעיל"אמם לשיטת הרי
, ועל זה מקשה בשדי חמד. לא עייל ופיק אזוזי מועיל קין המעות אף בזקף עליו מותר הדמים במלוהכ ב"משא

' ולכאורה היא קושי. ומדוע חשב זה כעייל ופיק אזוזי, שכאן במכירת חמץ אין כוותו אלא להצל מאיסור
  !אלימתא
ל כותבים בפשיטות "יהודה וצמח צדק הוגם בתשובות שארית ,  מצאו שידוו בזה בספריםאמור לעיל לאמלבד ה

  .ואים מבארים הטעם בזה" עייל ופיק אזוזי"שיש לזה דין 
אשר אמת כון הדבר שבשעה , )31הערת המערכת , צו' חוברת כא סי( בזה בקובץ יגדיל תורה ה שכתבתיוראה מ

אמם ; ד אחר חג הפסחוהרי מפורש בשטר המכירה שאיו צריך לשלם ע, שמוכר החמץ איו זקוק עתה למעות
  .או שישלם לו את המעות או שימכור לו בחזרה את החמץ, מיד אחר הפסח רוצה שישלם לו מיד

 כריה' ואחר חג הפסח הי, הכרי לוקח את כל החמץ ואוכלו או מוכרו' אם מיד בתחלת הפסח הי,  לעצמךוהגע
וכיון ! ?האם לא ידאג על זה המוכר, קהאומר לישראל שאין לו עתה מעות ובמשך הזמן ישלם לו עבור החמץ ש

ומלכתחלה איה חלה עד אשר יקבל היהודי את ,  המכירהל ידי זהל תיבטל ע"ף ה"הה לפי דעת הרי, שכך
  .מעותיו

 אפילו בעייל ,ח דאם קבע זמן הפירעון למחר וליומא אוחרא קי מיד"בשם הר) ז' ו סי"מ פ"ב(ש "ואף שכתב הרא
 וכשהגיע זמן ,קבע לו זמן הפרעון' אפי"ד ד"ש שם את דברי הראב" אחרי זה הביא הראהרי מיד; ופיק אזוזי

  ". גם זה קרא עייל ופיק אזוזי,דחקו לפרוע מעותיו וזה דחהו
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שלא מצא תקנה למכור , 25ל בתרומת הדשן"י ז"ש בזה גדולי האחרונים מהרא"וכנראה בעליל ממ
  .ש"ייבהקפה ולזקוף עליו במלוה ע

שלא יהיה להישראל , 26 אלא להיות יד ישראל אחר באמצע,ולזאת אין תקנה אחרת למכור בהקפה

___________________ 
 כדמחלק –ח מיירי כשהמוכר איו דחוק למעות "אלא הר, ח"ד והר"ולא פליגי בייהם הראב, ח מודה בזה"וגם הר

דלאו דוקא מיד אלא אפילו הרויח לו , ל"ד ז"הראב: " הוא יותר במוקי יוסף שםומפורש. ש שם"אחרי זה הרא
הרי מפורש דבידון , "ל"ח ז"כ הר"וכ... בלא חיצותא ... לא יחד לו ... ומיהו ראה ... זמן שיפרע לו ביום פלוי 

וכתב ): "א, תבין שטר כובסוגיא דמקום שכו (א,  יק דקידושין"ן פ"ויותר מפורש הוא בר. ח יודה"ד גם הר"הראב
  ".ד לקמיה"וכדברי הראב... ל דעייל ופיק אזוזי "ח ז"ר

 וכשהגיע הזמן דחקו לפרוע לו מעותיו וזה ,ואפילו אם קבע זמן לפרעון): "ו"צ סט"ק' מ סי"חו(ע "וכן פסק בטוש
  ". והדיין רואה שהוא דחוק למעות ועייל ופיק אזוזי לא קה,דחהו
והכרי דוחהו ממעות ומחזיר , שפירש לכתחלה שלאחר הפסח יתבע הישראל את המעות,  דידן בידוןל שכןהרי מכ

 ).ק ג"ראה שער הכולל ס(הרי ודאי אין לך עייל ופיק אזוזי גדול מזה , לו החמץ
 ודאי דם הפסחוהה מכירת חמץ קו): "מה אות ב' סי(ת הצמח צדק " בשוואף שלעין מסירת המפתחות תבאר[

ולכן מדמין ליה , מורים לעיל הטעמים האהה שם אים שייכים כל". כר מטלטלין מפי רעתן גדול מזהואין לך מ
  ].מוכר מפי רעתןשם ל

ובפרט אם הוא עי שאין , אשר כיון שהקוה הוא כרי, )קכח' עמ" (מכירת חמץ בערב קבלן"' ועוד כתב בזה בס
וכיון שאיו בטוח במעותיו גרע מעייל , ל מעותיו אי פעםלא סמכה דעת הישראל כלל שיקב, בידו לשלם בעד הכל

דבעייל ופיק אזוזי לא מהי זקפן במלוה ): "א, לב(ואשר אפשר שזוהי הכווה בפסקי דיים צמח צדק . ופיק אזוזי
שאז אין המקצת מעות דמי למלוה אלא קוות , אלא אם כן בתן לו מקצת מעות והעמיד לו על השאר ערב קבלן... 
שדוחק , הייו שבלא ערב קבלן הוא עייל ופיק אזוזי". שהרי איו דוחק לקבל שאר המעות מהאיו יהודי, ין גמורק

 ).ק' ע" כבוד מלכים"ראה גם ( אחר הפסח –לקבל שאר המעות מהכרי 
כרי חוץ מי שיש בידו עיי חמץ סמוך לפסח וקשה עליו לבערם ורוצה לתתם ל): "ג"ע שם ס"הובא בשו(קכ '  סי25

רק שיתם לו במתה גמורה בלי שום תאי או שימכרם לו … ישמרם לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתה לו … לבית 
ולכן הוצרך למכור דוקא לכרי המכירו , אף שאז יש חשש שהכרי לא יחזירו לו" [מכירה גמורה בדבר מועט

  ].ויודע בו שישמרם וימכרם לו אחר הפסח
, ל בתרומת הדשן"י ז"ש בזה גדולי האחרוים מהרא"ומה שכתב וכראה בעליל ממ): "ג, מחק(ובחידושי צמח צדק 

ולמה לא כתב למוכרו בפרוטה ולכתוב והמותר ', קך התקה ליתו במתה כו' ש שם בסי"אפשר לומר דהייו מ
  ".אלא ודאי דלא מהי, זקפתי עליו במלוה

ולא כתב , י שימכור לאיו יהודי מכירו בדבר מועט"ק מהראדכוותו מדדח): "א, לב(ובפסקי דיים צמח צדק 
  ).קיב ואילך' וראה מכירת חמץ בערב קבלן ע" (ג לא מהי"אלמא דכה, שימכור בהקפה ויזקוף במלוה המותר

ומזה שהלכה זו , "שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט"והייו שמעצם הלכה זו שהובאה לעיל מהתרומת הדשן 
וכולם מיירי שמשלם , ומזה שדו בהלכה זו ושאי כלי השלחן ערוך, פסק הלכה בשלחן ערוךהובאה בלשוה ל

ומה ". שלא מצא תקה למכור בהקפה ולזקוף עליו במלוה"מזה עצמו רואים או ; "דבר מועט"עבור החמץ 
  ".חדשים מקרוב באו לתקן" אין זה אלא –שההיגו לזקוף מותר המעות במלוה 

כי לא כל אחד היה יכול ; "לא מצא תקה למכור בערב קבלן"י בתרומת הדשן "ן מדוע מהראואין להקשות שאם כ
מותר למכור על ידי זקיפת המותר ' אבל אם הי. ועדיף למכור לכרי המכירו בלא ערב קבלן, למצוא ערב קבלן

ודע בו שלא יקח התרומת הדשן מצריך לחפש דוקא כרי המכירו שי' אז לא הי, שאיו קשור לשום קושי, במלוה
 .ולמכור לו בזול או במתה, החמץ לעצמו

 ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן בעד כל ,שיקח ממו מעט כסף או שוה כסף: "ח"סתמח ' סי כמבואר גם לעיל 26
 בעין שלא יהיה לו שום טעה ומעה על הכרי בעד המעות כי אם על ,המעות שישלם לו לזמן פרעון שקבע לו

  ).68בהערה (וכדלקמן בוסח השטר ". הערב קבלן
סגי בזה בדיעבד לעין שלא יעבור עליו בבל , ח מבואר שאף אם הקין איו מועיל מן התורה"תמח ס' אלא שלעיל סי

שאם המכירה איה כדת הרי הוא , כ כאן מבואר"משא. ורק לכתחלה עדיף למכור בערב קבלן, יראה ובל ימצא
  . למכור בערב קבלן דוקאבהכרחולכן , עובר מן התורה על בל יראה ובל ימצא

*  
ה לעשות על ידי ערב קבלן כתיקון הגאון "ש כת"ומ: ")ה לעשות"ש כת"ה ומ"ד(קכא ' סי" אורי וישעי"בוהקשה 
א זאת כי ול... ל החמיר מאד לחזק המכירה ביד הקוה הכרי "הה המעיין שהגאון ה, ע שלו"ל בשו"ז ז"מהרש

אם כן ממילא הערב עבור הכרי , ולא ודע הסכום מהמעות שתחייב הכרי הקוה, המכירה שעשה עד למדידה
בן לב ' מבואר בתשו, ג דרבו החולקים עליו"ואע. ם דאין הערב חייב כלום"ודעת הרמב, הוי ערב לדבר שאיו קצוב

ואם כן אין יתרון לערב קבלן בזה , ו"ק ע"א ס"קל' ך בסי"והביאו הש, ם"דיכול המוחזק לומר קים לי כהרמב
  ".כיון שלא יתחייב בדין לשלם
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שאר חייב כלום לבעל ולא יהיה הנכרי נ, בעל החמץ שום עסק בעולם עם הנכרי הקונה החמץ
 וגם החוב שנתחייב לו הנכרי הזמן .28 אלא לישראל אחר שלא היה החמץ שלו עדיין מעולם,27החמץ

אשר מתוכו יוכל כל אדם , 30 כפי המבואר בנוסח זה השלוח אליכם.29פירעון הוא לאחר הפסח
___________________ 

 כגון שאמר לו כל מה ,מי שלא פירש קצב הדבר שערב): "ג"ה הי"הלכות מלוה ולוה פכ(ם "והכווה לדברי הרמב
מכר לו בעשרת  יש מן הגאוים שהורה אפילו . או הלוהו ואי ערב,שתתן תן לו ואי ערב או מכור לו ואי ערב

 שכיון שאיו יודע הדבר ,ויראה לי שאין זה הערב חייב כלום. אלפים או הלוהו מאה אלף שתעבד הערב בכל
  ." ודברים של טעם הם למבין,ששיעבד עצמו בו לא סמכה דעתו ולא שיעבד עצמו

ן שאמר לו כל מה כגו, מי שלא פירש קצב הדבר שערב): "ג"קלא סי' מ סי"חו(ע "אמם כתב על זה המחבר בשו
וכל . ם אין זה הערב חייב כלום"להרמב, או הלוהו ואי ערב, או מכור לו ואי ערב, שתתן לו תן לו ואי ערב
  ".והכי קטין, הבאים אחריו חלקו עליו

ג כתב "וכה, ם"ב דמצי למימר המוחזק קים לי כהרמב"כתב סוף כלל י' לב ספר א' ן' ובתשו): "ק עו"ס(ך שם "ובש
וכן ראה מדברי . ע כיון דהבאים אחריו חולקים עליו"וצ, ט"ד וקע"א וקכ"ב וסימן קכ"ם סימן פ"מהרשד' בתשו

  ".י"ד עיקר כהב"וראה לפע ... ם בהא"ל כלל כהרמב"דלא קיהמחבר ושאר אחרוים 
  .)קעא- קסז' ע(" מכירת חמץ בערב קבלן" בדן בזהשראה מה  ו

*  
דהא הישראל , ד זה אסור"פלאתי מאד דלפע): "י' ד סי"ח(הדורא תיא שואל ומשיב מ ת"עוד הקשה על זה בשו

שאם יאבד החמץ ולא יוכל להשתלם מהכרי או שלא ירצה הכרי לשלם יגבה , הערב רוצה בקיומו של חמץ
, ואם כן שוב רוצה בקיומו, החמץ בעין יוכל להחזיר החמץ או למכור החמץ ולשלם מעות' ואם יהי, מהישראל

ואם כן רוצה , החמץ בעין ביד הכרי ויוכל לכופו בדיי ודייי שיתן לו החמץ' יותר טוב לישראל שיהיפ "ועכ
  ".בקיומו ואסור
כי ידוע ,  הא גם בלא ערב ישראל המוכר החמץ רוצה בקיומו,לא הבתי): "לו' סי(ת עולת יצחק "והשיב עליו בשו

ומאי גרע ... כ״ז התירו ]ע[ו ישרף אין לכרי מה לשלם וידוע שאם יאבד א, שמוכרין על כמה אלפים לכרי עי
  ".יהודי הערב

. ז ולא בחמץ ושאר איסורי האה"והטעם שאין חוששים לזה הוא כי לרוב הדעות אין איסור רוצה בקיומו אלא בע
  .קמד ואילך' ע" מכירת חמץ בערב קבלן"ותבאר בארוכה ב

 של איסור על מפי שרוצה בקיומו, לגוי בפסח שיבשל בהם חמץאסור להשכשיר כלים ): "ת' סי(ואף שכתב הטור 
  ".ידי דבר אחר שלא יבקע הכלי

אסור להשכיר לכרי כלי שמבשלין בו על גבי האור כגון קדירה ויורה ): "ב"ת סי' סילעיל (פירש רביו בדבריו 
אין הכרי מפרש לו שיבשל פ ש" אע,וכיוצא בהן אפילו כמה ימים קודם הפסח אם ידוע לו שיבשל בו חמץ בפסח

 שהרי אם , לפי שאם יבשל בו חמץ בפסח יגיע להישראל האה מהחמץ, ואפילו להשאיל לו בחם אסור,בו חמץ
הכרי היה מערה מן הכלי את החמץ שמתבשל בתוכו על גבי האור והיה הכלי שאר ריקן על גבי האור היה הכלי 

שמגיע לישראל קצת  מצא , על גבי האור אין הכלי מתבקע ועכשיו שהחמץ מתבשל בתוכו,מתבקע מחמת האור
 ).62הערה ( ותבאר לעיל שם ".האה מהחמץ בפסח

שהוא מין עשב שמיבשין ,  שהוא ערב המקה את הלוה מדין המלוה כשלוף דוץרושפי( והייו שהוא ערב שלוף דוץ 27
דבשטר מכירה של ): "מה אות ה' סי(ת צמח צדק "כמבואר בשו, ) הזוהמאאותו ורוחצין בו את הידים להעביר

רב  מחוייב לסלק הכל להע,' וכל המעות כוטעות ומעות ופתחון פה בעולםל הוסיף ואין לי עליו שום "רביו ז
 כרץ הז זה יש לו דין ערב שלוף דורב קבלן דעם כן יש לומר א,ל"תום מטה אין שום עסק בזה עכ ולי הח,' כוקבלן
גבי כרי ) 'א ב"דף ע( פרק איזהו שך כרד שז"וע). ב"ט ע"דק(ש "ע וביבמות פרק ב"ק'  רבית סילכותד ה"ובי

ש "ייע.  וחמיר טובא מקבלן,ולכן חשב ערב זה כלוה ממש, דדייה דאזיל בתר ערב שאיו תובע אלא את הערב
 י אם המוכר שאיו יכול לתבוע מאומה מהקוה כוהכא מי כיון שביאר. ב"ך סק"א ובש"ז סק"י ובט"ד בב"ובי

ואפשר דבהא אתי שפיר . ק" ולכן פשיטא דהוא מחוייב באחריות כדת תה,רי זה ערב שלוף דוץ ה,רק מהערב קבלן
 אף שאפשר שמחמת זה לא ,שון הקודש בלי אםבדיעבד אם אין הקאטראקט כתב כימוס ממש על לשון רוסיא כ

 ותקה גדולה .ל"פ יוכל לגבות מהערב קבלן ה"עככל מקום  אלא דמ,ות מהקוהיוכל המוכר לגבות האחרי
  ."ל" הל דרךל ברוב חכמתו בעין שיהיה ערב קבלן דוקא ע"התקין רביו ז

  ".ערב קבלן"בשם ) ב"ח וסי"תמח ס' ולעיל סי, לקמן בוסח השטח(ואף שרביו מכהו 
אבל אם המלוה איו יכול לתבוע את הלוה בדין ... ות ערב קבלן להי): "ב"סס(רבית '  הללקמן  כעין זה גםמציו

 ).67הערה (וראה גם לקמן ). הרי שהשם ערב קבלן כולל גם את ערב שלוף דוץ" (אלא את הערב קבלן
 ).ק לו"שער הכולל ס( שחמצו של הערב קבלן לא יהיה כלל בשטר מכירה זו 28
ל הבטיח להמתין לו כל היום אסרו חג באם שלא ימכור בפסח "והחתום ה: " בלשון השטר כמבואר לקמן29

לא יאוחר משי ימים אחר , ל לזמן פרעון"מחויב אי החתום מטה לסלק ליהודי ה: "ובשטר ערב קבלן". לערלים
  ".הפסח הלז

 .ק ג"וראה שער הכולל ס
 .ש"ר מכירת חמץ צירף רביו למכתב שכתב אל אשאת סד,  ראה לקמן בסקירה על סדר מכירת חמץ פרק א30
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  .33אשר אי אפשר לפרט כל המינים בכתב, על מיני חמץ שיש לו, 32 שטר מכירה31לכתוב

  בר וקיבל באמת ופיסוק דמיםס

 34 שאם ירצה הנכרי ימכור כל החמץ,ועיקר הכל שיהיה הישראל בעל החמץ סבור וקיבול באמת

__________________ 
 אזי יוסיף כל אחד בוסח הזה ...הייו אם מצא אצלו דברים שלא תבארו בזה הוסח ): "ק ד"ס( בשער הכולל 31

". ו להשמיט או לשות איזה דבר מסידור הוסח הזה כי כולו הלכות קבועות" אבל ח,תיבות לפי שעתו ומקומו
 ).ובהערות שם(וסח השטרות ההוגות בזמיו ב, על סדר מכירת חמץסקירה וראה לקמן ב

כ בתוך "משא; )119. 101. 97. 92ולקמן הערות , כאן( כן קרא השטר הזה כשאו דים אודותיו במקום אחר 32
שטר "ואיו אלא , דשטר איו קוה מטלטלין, כי לא בו תלוי הקין" (שטר מכירה"השטר עצמו איו קרא בשם 

מכירת חמץ . ג"ראה שער הכולל שם סל(ב "וכיו). 87 .84. 82. 48כדלקמן הערות " (כתב" בשם כי אם, )ראיה
  ).שיד' כהלכתו ע

והגין לכתוב ... לפי שבימוסיהם , שטר מכירה: "תבאר לקמן, )אף שאיו שטר קין (והטעם שכותבים את השטר
וסגי אף  ).קצט' ט ע. י.דיל תורה ראה יג" (כשאין הקוה מקבלו תיכף ומיד, ש"על מכירת י... ט "קאטראק

  ).96ראה לקמן הערה (לבדו ) בעל ההרשאה(בחתימת הרב 
אף שלכמה דיעות אין מועיל , )85כלדקמן הערה " (ולראיה באתי על החתום"ומטעם זה מסיים רביו בוסח השטר 

' ראה מעדי שמואל סי(ולכן כתבו כמה מהאחרוים שלא לכתוב וסח זה בסוף שטר מכירת חמץ , שטר כזה לקין
כ "משא, ל השטר הוא לקין"כי לשיטת האחרוים ה; )ה"שביבי אש סכ, סדר מכירת חמץ כהלכתו. ח"קיד סקי

  .'תיקון רביו הוא שהשטר הוא רק לראי
ת "ראה שו(' ורק שטר קין כתב בלשון מכרתי כו, בחתימת עדיםו' כתב בלשון זכרון עדות כו' ואף שכל שטר ראי

והוא שטר , מכל מקום במכירת חמץ לא החמירו לעשות השטר בעדים דוקא, )ב"קב ס' ז סי"צמח צדק חלק אהע
 ).או המורשה(ולכן כתב בלשון המוכר , בלבד) או המורשה(יד המוכר - בחתימת' ראי

 רק אמר לו בסתם כל , פרטי מיי החמץאיו יהודיכיון שלא פירש לה): "ה- ד"מה ס' סי(ת צמח צדק " ראה שו33
 ,ל"י וז"ח ססק"תמ' סי) שחיבר הגאון בעל חוות דעת( דהא כתב בספר מקור חיים , יש לפקפק אם קה,מיי חמץ

 ,ט"ר' מ סי" הוי כדבר שאיו מסויים דלא קה כמבואר בחם לא כן דא,וכשמוכר החמץ יפרש כל מין חמץ שמוכר
 כמו ,חדוכן הגו לכתוב רשימה מפרטי מיי החמץ והמקח מכל א. ל"אף שאומר כל חמצי לא הוי כמיו ידוע עכ

 דלא ראהל בשטר המכירה "אך מלשון רז.  ..ש שכר קמח שפירוט אריק ליקווער כל מין בפרט והמקח ממו"יי
הוא ' ב' ט סעי"ר' הה מקור הדין שבסיו.  ..ט"ר' זה שייך לדין דסי'  סברת המקור חיים שיהיבירא ליהס

ורצה ' ג אבל האומר לחבירו כל מה שיש בבית זה אי מוכר לך בכך וכך כו"מכירה ה' א מהל"ם פכ"מהרמב
הלוקח ומשך אין כאן קין שלא סמכה דעתו של לוקח שהרי איו יודע מה שיש בו אם תבן או זהב ואין זה אלא 

אבל לא מצאתי . כ רב האי גאון בספר מקח וממכר שלו ודברי טעם הן"ל כ"מ וז"וכתב הה. ל"כמשחק בקוביא עכ
ם דלא קה אלא כשאומר אי " אך באמת ראה ברור דלא קאמר הרמב... ל"וכל ללמוד ממו כן עכשא' דבר בגמ

 כמשחק רי זה מצא ה,מוכר לך בכך וכך שמצא המעות קצובים והמקח איו ידוע מיו כלל אם תבן או זהב
דהא אין , כ כל מה שיש בבית זה אי מוכר לך כפי המקח השוה שבעיר זו פשיטא דהוי מקח גמור" משא,ביאבקו

 אין כאן שום מילתא יתירתא ולא כל מקום מ, דמה איכפת לן אם הוא תבן או זהב,כאן דמיון לשחוק בקוביא
 ואם כן... לם כמקח של זהב בן ואם הוא זהב יש אם הוא תבן ישלם כמקח של תה פשך שממ,אפילו שום אואה

 ודאי , כיון שמכר כפי השער והמקח השוה שבעיר זוכל מקום פרטי המיי חמץ מפ שלא פירש"שאע, במכירת חמץ
 דהא אין כאן שום דמיון למשחק , ולכן אף אם אמר דהוי כמוכר דבר שאין מיו ידוע קה,סמכה דעתו של הלוקח

  ". ולא מערך הספק בין תבן לזהב, מיו ידוע הייו מיי חמץרא שבאמת ראה דזה קל שכןוכ. בקוביא
כי בעת שמכין את השטר , ולכן הגם שלכל יחיד קשה הדבר לפרט כל המיים): "ק יא"ס(וכתב על זה בשער הכולל 

ר בעל "אבל מאחר שאדמו. וגם קרוב הדבר שישכח על איזה מין, מכירה איו יודע עדיין איזו מיים ישארו אצלו
משמע דהיכי , וגם מן הלשון שאין אפשר לפרט כל המיים בכתב, ל הסכים שלכתחלה יעשה כן" צדק זצמח

  ".על כן לכל הפחות בוסח הרשאה הכללית יבאר, דאפשר יפרט
א בשטרות וכן הו). 154הערה , בהוספותכדלקמן (ועל פי זה ערך שם את רשימת המיים לכתוב בכתב ההרשאה 

וכן הוא בשטרות . אף שפרטי המיים משתים משטר אחד למשהו, המכירה של רבותיו שיש בהם פירוט המיים
  .אלא שמזמן לזמן מוסיפים עוד פרטי מיי חמץ ההוגים בזמיו, ההוגים עתה

אבל , )רטו' ט עמ' ובח(כדפס בקובץ יגדיל תורה , ד"הוג בכמה קהלות חב' כן הי, ובאשר לפירוט המקח מכל מין
 ויתבאר לקמן .וכן הוא בשטרות ההוגים עתה, "כפי השער ומקח השוה שבעיר זו"בשטר של רביו הזקן כתב רק 

 ).51הערה 
תי לי  אבל זכות זה שייר,מותר לומר לו לכתחלה הריי מוכרו לך במכירה גמורה לחלוטין): "ג"סכ(תמח '  לעיל סי34

 , וטוב שכל אדם המוכר חמצו לכרי יאמר לו כן בפירוש. שאם תרצה למכרו לא תמכרו לשום אדם חוץ ממי,בו
 ומכל מקום אף אם לא אמר לו כן .ויועיל בזה ששום אדם חוץ ממו לא יוכל לקות חמצו מן הכרי לאחר הפסח

ו כן כשמכר לכרי שישאר לו זכות זה בחמצו  שבודאי היתה דעת,בפירוש אין שום אדם יכול לקותו מן הכרי
  ).116הערה ( ותבאר לעיל שם ".ששום אדם לא יוכל לקותו מן הכרי
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 דמאחר שהוא סבור וקיבול באמת במקח זה שאפשר לקבל ממי .במקח השוה שאפשר לקבל בעיר זו
עיין , 37חד אלואו אפי ,36וכמו באומר כדשיימוהו בתלתא, 35 הוי פיסוק דמים,עיר זו]ב[שירצה לקנות 

 כי מאחר שמה שאינו עושה כן אינו .39 הגם שיודע בו שלא יעשה כן.38ו" רף סימן סושן משפטי חו"ב
ה "כדאיתא בהדיא בגמרא פ, 40 מכירה גמורהרי זו ה,אלא מרצונו הטוב שרוצה להחזירו לישראל

  . מדעתיהמר ליה דא41בא מציעאדב

  השכרת החדרים

ואין , 43ל" גדולי הראשונים זי דעת אין מועיל כלום לזקוף במלוה לפ42והנה אף גם במכירת החדרים

___________________ 
איו קין גמור המועיל מדין תורה "שאפילו אם , )ח"ס(תמח ' אלא שכל זה הוא לכאורה רק לפי שיטתו לעיל סי

בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע "מכל מקום סגי , "ולבטל המקחשלא יוכל אחד מהן לחזור בו 
וגילוי דעת זהו הוא מה , י"י וב"זמן הביעור שאין רצוו כלל שיהיה החמץ שלו די בזה להפקיע מעליו איסור ב

  ".שמקה אותו לכרי
אם , "בר עליו בבל יראה ובל ימצאאם המכירה איה כדת עו"ש, אשר לפי מה שתבאר כאן, ועל זה כותב כאן רביו

 ".סבור וקיבול באמת שאם ירצה הכרי ימכור כל החמץ"' שיהי, כן צריכה להיות המכירה אמיתית
, פסק עד שלא מדד אין שיהן יכולין לחזור בהן): "א, פו(ב "כמבואר בב,  כי בלא פיסוק דמים אין המכירה מועלת35

  ".מדד עד שלא פסק שיהן יכולין לחזור בהן
 פסק תחלה המדה לא אם כןא, ולא הגבהה, ולא משיכה, ולא הכלי, אין הרשות קוה): "ז"ר ס' סי(מ "ע חו"ובשו

שמא לא , דכל זמן שלא פסק לא סמכה דעת שיהם, אין לו שום צד שיקה בו,  אבל כל זמן שלא פסק.בכך וכך
  ".יסכימו על הסכום

פסק עד שלא מדד אין : "הרי כבר הובא מהגמרא, )59. 42ת כדלקמן הערו(ואף שכאן לא מדד את החמץ המכר 
  ".שיהן יכולין לחזור בהן

  ".והוא שפסק דמים, פ שעדיין לא מדד"ואע, כיון שקבל עליו המוכר למכור קה לוקח): "א"ר ס' סי(מ "ע חו"ובשו
 .ק ו"ב ס"ש חוראה ברכת אברהם רי

', ו ג הריי מוכר לך כפי מה שישמוהמר לווכן אם א): "ז"ר ס' סי(מ "ע חו"ובשו". כדשיימי בתלתא): "א, עב(ז " ע36
 ".אפילו אין דמיו קצובים, קה

י "א שהביא הב"לדעת הרשב, אלא הוא הדין אם אמר כפי מה שישום אחד', לאו דוקא ג): "ק יד"שם ס(ע " סמ37
  ).דלקמן הערה הבאהכ" (ו"י ר"בסוס

". כפי השער ומקח השוה שבעיר זו"לכן מועיל גם כשכותב , "כדשיימוהו בתלתא או אפילו אחד"וכיון שמועיל 
והטעם שעתה והגים , )51הערה (יתבאר לקמן , כפי השער ומקח השוה שבעיר זו"והטעם שהעדיף רביו לכתוב 

 ).148הערה (יתבאר לקמן , "בתלתאכדשיימוהו "לכתוב 
ישום אחד מן השוק או שים או אם קבל מוכר שיתן בכמה שיאמר או ): "קפה' ב סי"ח(א "ה בתשובות הרשב" ד38

והייו דאמרין , מיד שמשך או שהחזיק בקרקע קה, וכן הלוקח קבל ליתן כמה שישומו או שיאמרו הם, יותר
 ".בסמוך כדאמרי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתאהתם 

ישראל שיש לו חמץ הרבה בערב פסח ורוצה למכרו לכרי המכירו ומיודעו או ליתו (ו " סתמח'  כמבואר לעיל סי39
 הרי זה ,פ שהוא יודע בהכרי שלא יגע בחמצו כלל אלא ישמרו לו עד לאחר הפסח ואז יחזירו לו"אע ,לו במתה

 אם כבר קהו ,ם לא היה הכרי רוצה להחזירו לו לא היה יכול לתבוע ממו בדין שיחזירו לו דכיון שא,מותר
  .) מצא שכל ימי הפסח החמץ קוי להכרי בקין גמור,הכרי באחד מדרכי הקייה שיתבאר

 .מה סוף אות ב' סי. לד אות א' ת צמח צדק סי"וראה גם שו
קובץ יגדיל ". שהרי כבר מכר לו לחלוטין): "ה"ושם סכ". (חלוטיןבמכירה גמורה ל"ג " סכתמח' לעיל סי ראה 40

 ).14 הערה 130' ז ע"חט(לקוטי שיחות  .תקג' כא ע.) י.(תורה 
 לכשיהיו לך מעות אחזירם לך ,מכר לו בית מכר לו שדה ואמר לו לכשיהיו לי מעות החזירם לי אסור: "ב,  סה41

  ". מדעתיהמר ליה סיפא דאמר רבאא, מאי שא סיפא מאי שא רישא ומ ...מותר
כשיהיו לך מעות תביאם לי , ואמר ליה הלוקח מדעתו, מכר לו סתם): "סימן רז סעיף ז(ובשולחן ערוך חושן משפט 
שהרי מעצמו חייב עצמו , ואין בזה אבק רבית, הרי התאי קיים והלוקח אוכל פירות, ואי אחזיר לך קרקע זו

  " בתאי זה
 אף על פי שהבטיח לו להחזיר לו ,אם לא קיבל עליו הלוקח תאי זה בתורת חיוב): "ד"סהלכות רבית  (קמןול

  ". אין זה תאי גמור לבטל המקח, רק שלא יוכל לתבעו בדין ולכופו,מדעתו ורצוו
  ).ל יקבל ממו בחזרה"אפשר שהחתום ה(וכן הוא לקמן בוסח השטר 

 ).96ושם הערה (ז "תמח סי' ותבאר לעיל סי
  : שי טעמים אמרו למכירת החדרים שהחמץ מוח בהם42
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___________________ 
שיש אומרים שהכרי איו קוה מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה (א י- ח"תמח ס' על פי מה שתבאר לעיל סי) א

חמץ רב לפיכך אם היה ה… פ שתן לו כל דמיו "וזה שלא משך את החמץ מרשות הישראל לא קהו כלל אע… 
צריך להקותו להכרי באחד משאר … שאי אפשר להכרי בעצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם הפסח 

, דהייו שימכור להכרי גם החדר שהחמץ מוח בתוכו, על ידי אגב קרקע… דרכי הקיה שהן קין גמור המועיל 
  .)ויאמר אגב החדר תזכה החמץ שבתוכו

 ...אם אחריות הפקדון על הישראל ): "ט"תמ ס' סי(תבאר לעיל , מוח בבית הישראלשהרי אף בחמץ של כרי ש) ב
וחייב לבערו ,  כיון שהוא חייב באחריותו,הרי פקדון זה חשב להישראל לעין ביעור חמץ כאלו הוא שלו ממש

  ". ואם לא ביערו עובר עליו בלא תעשה,בערב פסח מן התורה
 ולכן הצריכו למכור לכרי את החדרים ).כדלקמן(הוא באחריות הישראל וגם כאן חוששים שהוא חשב כאילו 

 איו עובר עליו בבל יראה ,ואף אם החמץ באחריותו, שאז אין החמץ מוח ברשות הישראל כלל, שהחמץ מוח בו
  ).כדלקמן(ובל ימצא 

*  
  .)70הערה (כדלעיל שם , בכמה ראשוים ואחרוים כבר מובא , למכור את החמץ בקין אגב קרקע,הטעם הראשון

היותר טוב ומובחר שבדרכים להקות החמץ לאיו  (י' סיבשיבת ציון כמבואר , וכן הוא בתקת בעל הודע יהודה
  .)כי כל המטלטלים קים אגב קרקע בודאי בלי שום פקפוק, יהודי אגב החדר

ולא הייו זקוקים למכור לו ,  מהחדרים שהחמץ מוח בוחדבאגם סגי '  הי)קין אגב קרקע (טעם זה בלבדאלא שמ
, ירה דוקא אגב החדרים שהחמץ מוח בהםהמכ'  שתהייו זקוקיםלא היוגם . את כל החדרים שהחמץ מוח בהם

אפילו היו המטלטלין במדיה  (ב"רב ס' מ סי"ע חו"כמבואר בשו, אלא סגי גם במכירת החמץ אגב קרקע אחרת
  .)כיון שקה קרקע קו המטלטלין, מר לו קה אותם על גבי קרקע פלויאחרת וא

הייו , החמץ ברשות הכרי' כדי שיהי, הם שהחמץ מוח ביםהחדר כל את צריך למכור, ל"כ להטעם השי ה"משא
  .שאז אף אם החמץ שאר באחריות הישראל איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא, בחדרים המכרים לכרי

מובא כבר , האחריות עליו' כדי שהישראל לא יעבור עליו אם תהי, שהחמץ צריך להיות בבית הכרי, ם השיטעה
אבל מדיא שרי , ם"דאם ישאר בביתו יהא ראה כמקבל בפקדון חמצו של עכו "):ד"ח סק"תמ' סי(א "ח ובמ"בב

 קה הכרי את החמץ באחד משאר ואפילו אם(ז "תמח ס'  וכן הוא לעיל סי".כיון דאין הישראל חייב באחריות
 . אף על פי כן אם אפשר טוב הוא שיוציא הכרי את החמץ מרשות הישראל קודם הפסח,דרכי הקיות שיתבאר

 ואחריות , יהא ראה כאלו קבל הישראל את החמץ בפקדון מיד הכרי,שאם ישאר החמץ מוח ברשות הישראל
  ).זה אבל מעיקר הדין אין לחוש ל.הפקדון על ישראל

כאשר מוכר כל  מכל מקום, כיון דאין הישראל חייב באחריות,  שמדיא שרי, שםא"מוב, תבאר לעיל שםפ ש"ואע
וי חיוב מדיא להשכיר החדר לכל ימי יש אומרים דה,  עדייןוהחמץ איו מדוד, אחד את כל החמץ שברשותו

אף שהקה לו אגב , שהחמץ בתוכוואם לא הקה לו הרשות  ":)ט"באורים סק(מקור חיים בואר בכמ, הפסח
עד , וכשמוכר לו חמץ כל מדה בכך וכך... כיון דאחריות על הישראל כיון שעומד ברשות ישראל , לא מהי, קרקע

רק דהוי כמקבל אחריות על , מחמת שלא מדד, דהא אחריותו עליו,  צריך למכור לו החדר שהחמץ בתוכו,למדידה
  ".חמצו של גוי בביתו של גוי

ואין החמץ של כל אחד מהם מדד , כיון שבזמיו מוכר הרב את החמץ של כל בי הקהלה, וש הדבר הואופיר
ואם כן יוצא , שם' שהרי לא ידוע אם וכמה חמץ הי, הרי שאם יגב החמץ לא יחויב הכרי לשלם עליו, ושקל

  .א על הישראלאחריות גיבת החמץ הי, במדה מסויימתש
כרי, וואף בשטר שערך כאן רביוסח השטר , גם בזה מיירי בלא מדידה ומשקל, שהישראל מוכר ישר לכדלקמן ב

  )".או המשקל(לאחר המדידה ): "59והערה (
והייו שימכור לכרי את כל החדרים . ל"כ, שבכל אופן יהיה החמץ ברשות הכרי לגמרי, ולכן תיקו מטעם זה
  ."שבהםקוי לו כל החמץ '  החדרים יהי...ואגב קין " : וכוסח האמור לקמן בשטר,שמוח בהם החמץ

*  
הובא בשער הכולל שם , ח' סי(שארית יהודה וכמבואר ב, ל"א ה"כדברי המ,  לדיא אין חוששים לטעם השימםא

יכול לתבוע את דמה שאיו , פשוט הוא שאיו דומה לקבלת אחריות כלל, ובעין היתר עד למדידה "):אות יח
 ,וזה איו מקבל עליו כלום,  אין זה דומה לאחריות שמקבל עליו היזק, אם לא יהיה ההיזק והחסרון יכרכריה

  ."אלא שאיו יכול לברר שהזיק וחסר
כדי לכלול בקין זה גם את החמץ שבשדות ועל , "שבהם" שמטה תיבת ומטעם זה הה בוסח השטר שהוג בזמיו

ובשאר " וגם הוג שמוסיפים לכתוב ).146הערה , בהוספותכדלקמן ( באויר או בדואר שה או בים אואם הדרך ביב
אין , החמץ בחדרים שהושכרו לכרי'  ואף שבזה לא יהי)158הערה , כדלקמן בהוספות(ב "וכיו" כל המקומות

  .לכתחלהחוששים לזה אלא 
 .ז"סדר מכירת חמץ כהלכתו פ. ט"קיד סקי' וראה מעדי שמואל סי

 דמהיכי תיתי להקל במכירת קרקעות יותר , איו מובן לכאורה,מה שכתב אף גם): "ק ח"ס( בשער הכולל 43
על ] ויש לבאר זאת[  ... לאמר דבמכירת מטלטלין איו מועיל זקפן במלוה ובמכירת קרקעות מועיל,מבמטלטלין

כדלעיל [' דבדעייל ופיק אזוזי לא מהי זקפן במלוה אלא אם כן כתב לו שטר כו'  כוחתף בתשובה א"ש הרי"י מפ
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 על כל פרטי 45וכאשר הארכתי בקונטרס מיוחד, כפי המבואר בנוסח זה, 44תקנה אלא בשכירות

___________________ 
 לזה . כותבין שטר מהי זקפן במלוהל כרחך כיון דע, היה אפשר לומר דבמכירת החדריםם כןוא, ]24 הערה

  ". אף גם אם כותבין שטר לא מהי זקפן במלוההודיעו אשר לפי דעת גדולי הראשוים
 צריך שיטול מהכרי כסף או שוה כסף בעד כל דמי ,כשמוכר להכרי את החדר (ב"תמח סי' וכן מבואר לעיל סי

.  ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן שישלם לו לזמן פרעון שקבע להכרי, או שיקח מעט כסף או שוה כסף,המכירה
הרי שעיקר . )שאין הכרי קוה קרקע לא בכסף בלבד ולא בחזקה אלא בשטר עם הכסף, הוגם יכתוב לו שטר מכיר
  .דוקא על ידי ערב קבלן' ומכל מקום הצריך שהקין יהי, הקין הוא בשטר מכירה

  ).24סוף הערה (תבארו לעיל , והטעמים דלא סגי בזה בזקיפת מותר המעות במלוה
*  

) אלא, לא ימכרו לכרי את החדרים שהחמץ מוח בתוכם(כ כאן ההיג רביו ש"משא, זה במכירת החדריםוכל 
  ).כדלקמן הערה הבאה(ישכירו לו את החדרים לימי הפסח 

לכל חדר ) עשירית רובל(הרי מחיר השכירות הוא רק זהוב אחד , וכיון שמשכיר לו את החדרים לעשרה ימים
והערה , כדלקמן שם(שאותו יתן הכרי בשלימותו לבעל החמץ במזומים , )77ערה הוב, בוסח השטרכדלקמן (

שאז איו זקוקים לערב , "ואין תקה אלא בשכירות"ולכן כתב כאן רביו . ואיו זקוק לערב קבלן על זה, )78
  ).א, צמח צדק לבד "ראה פס(קבלן על השכירות 

אמם לפעמים צריך . במקח זהוב אחד לכל חדר, כל האמור כאן הוא בהשכרת החדרים לעשרה ימים אלהאלא ש
ואזי , "כמה רובל "–שאז יהיו דמי השכירות סכום גדול יותר , הישראל להשכיר לכרי את החדרים לכל הקיץ

  ).105הערה וב, מכירת שכר שתחלת הקרחבכדלקמן (בערב קבלן ' מצריך רביו שגם השכרת החדרים תהי
. שכל איש מוכר את חמצו באופן אישי אל הכרי ומשכיר לו את החדרים, וכל האמור כאן הוא באופן שמציע רביו

 הרי גם שכירות החדרים מצטרף לסכום, שהרב המורשה מוכר לכרי את חמצם של בי קהלתו, כ בזמיו"משא
 ).153הערה , בהוספותכדלקמן (ושוב זקוקים לערב קבלן גם על שכירות החדרים , גדול ביותר

  .בבית הכרי' כדי שהחמץ יהי) ב. לקין אגב קרקע) א: תבארו שי טעמים למכירת החדרים) 42הערה ( לעיל 44
ואגב קין שכירות החדרים יהיה קוי (כדלקמן בוסח השטר , סגי אף בשכירות, קין אגב קרקעלטעם הראשון של 

. )ויש אומרים דאפילו הקרקע בשכירות ומטלטלין במתה (א"רב ס' מ סי"א חו"וכמבואר ברמ. )לו כל החמץ
יו  תמה על,"אומריםויש "א שם "מה שכתב על זה הרמו".  לומושכרומקומו ): "ב"רע, מ יא"ב(ומקורו בברייתא 

  ".דהא אדרבה דין זה פשוט יותר, ע"ב שכתב דין זה בלשון ויש אומרים צ"דברי הר): "ק ב"ס(ך שם "שה
אחריות החמץ ' כדי שלא יעבור עליו הישראל אפילו אם תהי, שיחשב החמץ ברשותו של כרי, ואילו לטעם השי

אם , ע" לכאורה צ,ל" החדרים שהמציא רביו זשכירתן בעי): "ה ואגב"לה ד' סי(ת דברי חמיה "כתב בשו, עליו
כי אם ) ובשכירות(י וסייעתו לא מבעיא יחד לו בית " דלדעת רש, כחמצו של עובד כוכבים בבית ישראלכן הרי זה

 , כקיבל אחריותרי זהוהרי בידון דידן לכאורה ה, פ"מ לכתחילה עכ"ת' ל סי" והכי קיי,כשלא קיבל עליו אחריות
  ".'גם כיון שהכל עד למדידה כו. והרי זה כאחריות דאס, )וגם הערב קבלן(בד כוכבים עי שהרי העו

): ה יחד"ד(י שם "ופירש ברש". דשכירות קיא... יחד לו בית אין זקוק לבער ): "א, ו(והייו מה שתבאר בגמרא 
  ".חריות מיירית דאפילו בא"ופר): "ה יחד"שם ד(' אבל בתוס]". אחריות[כלומר לא קיבלו עליו "

אין צריך ... אבל אם בשעה שהפקיד אצלו ייחד לו זוית מיוחדת  (טז- א"תמ סי' שי הדעות האלו הובאו לעיל סי
אפילו ... ויש חולקים על כל זה ואומרים דכל שאחריות החמץ הוא על הישראל ... לבערו אף שקיבל עליו אחריות 

יש להחמיר ... ולעין הלכה ... איו פטר מחיובו בשביל זה השכיר לכרי חדר מיוחד בביתו שייח שם חמצו ש
  .)לכתחלה כסברא האחרוה

י בקיבל עליו "אלא שלכתחלה יש להחמיר כרש, ששכירות מועיל אף בקיבל עליו אחריות' ל כתוס"הרי דקיי
כתחלה שכיון שהוא עד למדידה חוששים ל, ורק זאת, וכאן שלא קיבל עליו הישראל אחריות החמץ. אחריות

  .לכן בזה ודאי סגי בשכירות החדרים לכרי, )42כדלעיל הערה (שהוא כמו אחריות 
*  

שבמכירת , )הערה הקודמת(תבאר לעיל , )ולא למכור אותם(והטעם שהוזקק רביו לתקן להשכיר החדרים 
  .קבלןכ בשכירות אין זקוקים לערב "משא, החדרים זקוקים לערב קבלן

ואם כן . שבאופן המכר בזמיו זקוקים או לערב קבלן גם בשכירות החדרים, אלא שבסוף ההערה הקודמת תבאר
  ?ולא למוכרם, מהו הדיוק להשכיר את החדרים

דלעין מכירת החדרים , ז"ויש לתמוה בדברי אא): "א, לב(וגם על זמן רביו הזקן מקשה בפסקי דיים צמח צדק 
כמו שכתב לעין ,  ואמאי אין תקה במכירה ולהעמיד ערב קבלן על מותר המעות, אלא בשכירותכתב שאין תקה

  ".דמאי שא, החמץ עצמו
ל לשכירות כי "ז רביו ז" כיון שלא חית מוח,יש לעיין לכאורה): "ה ואגב"לה ד' סי(' ת דברי חמי"וכן הקשה בשו

  ". כדרך דמהי למכירת גוף החמץ, ערב קבלןולמה לא די בזה, אם מכח שלא יחא ליה לזקוף במלוה
  :תבארו בזה כמה טעמים וספים להעדפת השכרה
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  .46המבוארים בנוסח זה

  נוסח השטר

 במכירה גמורה וחלוטה בלי 48ז"מוכאיך שמכרתי לערל , 47 דלמטה תעיד עלי כמאה עדיםחתימת ידי
___________________ 

שאין הכרי קוה קרקע לא בכסף , יכתוב לו שטר מכירה... כשמוכר להכרי את החדר ): "ב"סי(תמח ' לעיל סי) א
א האיך יכתוב לשון "קצ' ועיין שם בסי(ד "קצ' מ סי"כמו שתבאר בחו, בלבד ולא בחזקה אלא בשטר עם הכסף

  )".המכירה בשטר
הרי כתב על זה ". אם התה לוקח שיקה לו בכסף בלחוד קה מיד): "א"קצד ס' מ סי"חו(א שם "ואף שכתב רמ

  ".ח פסק דלא מהי"והב): "ק ב"שם ס(ך "הש
הערה (דלעיל כ, הה שטר זה איו אלא שטר ראיה ולא שטר קין, ואף שבין כה כותבים או שטר מכירה על החמץ

' לעיל סיכד, כתב כהלכתו' אשר צריך לדייק שיהי, כ השטר על החדרים צריך להיות דוקא שטר קין"משא, )32
  ".א האיך יכתוב לשון המכירה בשטר"קצ' ועיין שם בסי): "שם(תמח 

' צריך לדקדק שיהי, אשר בו תלוי עיקר הקין, שבעין כתיבת שטר קין): "ק ט"ס(ועל זה מבואר בשער הכולל 
  ".ולא כולי עלמא דיי גמירי ובקיאים בהלכות שטרות, ובאם לאו בטל הקין, כתב השטר כהלכתו
מיהו שכירות מן העובד כוכבים קוה  (א"קצד ס' מ סי"חוא "כ בשכירות תבאר ברמ"משא, וכל זה הוא במכירה

מכל מקום בשכירות שהוא לזמן סמכה ,  איו קוה משום דלא סמכה דעתומגוי (ק ה"ע שם ס"סמב ו,)בכסף לחוד
ואפילו במקום שכסף איו קוה בלא  (ט"קצה ס' סיא "וכן הוא ברמ. ) מאחר שקיבל הגוי דמי שכירותו,דעתו
דשכירות לאו מדרך העולם לכתוב עליו  (ק כ"ע שם ס"סמב ו,) שכירות סגי לה בכסף לחודמכל מקום ... שטר
   .) ומטעם זה הקילו בשכירות מהגוי בכסף, כיון דלימים קצובים שכרוהו, דסמכה דעת השוכר בלא שטר,שטר

וראה ). 43הערה (ותבאר שם ).  קודם הפסח,ויקבל דמים מן הכרי בעד מחצית תורו(ז "ת ס' וכן תבאר לעיל סי
  ).132; 128 והערות(גם לקמן במכירת בהמה המבכרת 

יש לומר דאפילו ערב ... ח "ש בשיטה מקובצת בהזהב דמ"יש לומר על פי מ): "ב- א, לב(בפסקי דיים צמח צדק ) ב
כיון דאפשר על , ירולכן לעין החדרים החמ. ג"דבמה יקה כיון דערבון איו קוה רק כגדו לרשב, קבלן לא מהי
ף "רק שהצריך ערב קבלן לחוש לפירוש הרי, אבל לעין החמץ סמך ארבי יוחן שכן דעת כל הפוסקים, ידי שכירות

ל"כ."  
תבארו בסדר מכירת חמץ של בעל הודע , וטעמים וספים לזה, שלא למכור החדרים כי אם להשכירם, הוראה זו) ג

ואף שהקרקע הוא בשכירות והמטלטלים ... ך למכור החדר רק שמשכירו ואין צרי): "י"שיבת ציון ס(ביהודה 
וכיון שכן יותר טוב להשכיר החדר בתורת ,  מכל מקום קין המטלטלים קים אגב השכרת החדר,במכירה חלוטה

כ בתורת מכירה "משא, כי בשכירות ודאי קוה האיו יהודי בכסף לחוד, שכירות מלמכור החדר במכירה גמורה
ולפעמים אין , וכן מי שאין לו בית איו יכול למכור החדר בלי רשות בעל הבית. יו קוה אלא בכסף ובשטראז א

 להשכיר ,ולכן החלטו משום לא פלוג תקה השוה לכל, ולפעמים הבית הוא של איו יהודי, הבעל הבית עמו בעיר
  ".החדר על משך תשעה ימים מערב פסח עד כלות ימי הפסח

סדר מכירת חמץ ). ו"קיד סק' סי(מעדי שמואל ). ק יא"ס(ראה מגיי אברהם . ספים כתבו בפוסקיםטעמים ו) ד
  ).ט- ז"ז ס"פ(כהלכתו 

*  
 או חדר לשום בתוכו חמץ ,אסור להשכיר לכרי חמור להוליך עליו חמץ בפסח): "ח"ת ס' סי(ואף שתבאר לעיל 

  ". מפי שאסור להשתכר באיסורי האה,בפסח
וכל זה כשמשכיר לו בתוך הפסח או בערב פסח אפילו קודם שעה ): "א"ת סי' סי(קום תבאר לעיל הרי מכל מ
 אף על פי שהכרי מפרש לו , אבל קודם ערב פסח מותר להשכיר לכרי בין חמור בין תור בין חדר,חמישית

אחד בהם חמץ בשעת  דכיון שהכרי יכול להשתמש יום ,שישתמש בהן חמץ בפסח ועל מת כן הוא שוכרם ממו
 השכר שוטל ממו הישראל איו יכר וראה ם כן א,היתר דהייו משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח

 אלא בעד שעת היתר דהייו בעד מה שהכרי יכול להשתמש בהן ,שהוא בעד שעת איסור דהייו בעד שבוע של פסח
  ".חמץ משעה שמשכירם לו עד שעה ששית בערב פסח

  ).57הערה (אר לעיל שם ותב
שכראה , "וכאשר הארכתי בקוטרס מיוחד על כל פרטי המבוארים בוסח זה: "ועל כל זה מסיים כאן רביו

 .תבארו שם כל פרטים דיים אלו
 .וראה לקמן בסקירה על סדר מכירת חמץ פרק א.  לא הגיע לידיו45
בסקירה כדלקמן , ועתה הגו שכל בי העיר ותים הרשאה לרב למכור חמצם. ו לכרי בלשון יחיד המוכר חמצ46

ובהערות שם,ל"ה .  
. ד' ת רביו סי"שו(זכר גם בשאלת ששאלה לפי רביו , ש להוג כן"שערך רביו ומסרו לא ,וסח שטר זה

מבית , בימין' שמו ר, חד המיוחדמקודם פסח הולך איש א, בעירו המהג מדי שה): "בהוספה אהועתקה לקמן 
ובוסח המסר לו ממעלת קדושת ,  תקות כבוד קדשול פי עערלוהיה מוכר ל, וקוה כל חמץ מכל העיר, לבית

 ".כבוד תורתו
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 כפי השער ומקח השוה ,' כו50 שיש לי בחדר פלוני ופלוני המסומן במצריו49 כל מיני חמץ,ום תנאיש
 לפי העת וזמן ,)ובכפר יכתוב כפי השער ומקח השוה שבעיר פלוני הסמוכה לכפר (51שבעיר זו

דהיינו כפי המקח שאפשר לקבל מהקונים שבעיר זו , דהאידנא שאפשר למכור כאן בעיר זו במקח זה
ש במדות " כגון יי,או בכדי למכור כאן מעט מעט, ו במזומנים בכדי להוליכם למקום היוקרשיקנ

 54וכן כלים,  וכן בשאר מיני חמץ53 וכן בתבואה מחומצת,52וכן בשכר, ק"קטנות שקורין שיינ
___________________ 

, אף שאין לו דין שטר קין ולא שטר בעדים, שלא יוכל לומר להשטות תכוותי,  כותבים כן לשופרא דשטרא47
 למה כתב ם תאמרוא. דבין כך ובין כך איו אלא חתימת ידו ולא של עדים): "רא' ב סי"ח(כמבואר בתרומת הדשן 

ולא מצי למימר להשטות , להודיעם בחתימתו דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי,  דשופרא לשטראש לומרי. הכי
,  כמאה עדיםאפילו כתב בו בכתב ידו חתימת ידי דלמטה תעיד עלי): "א"סט ס' סי(מ "א חו"וברמ". תכוותי

וראה לקמן שגם ". אין לו אלא דין מלוה על פה): "ק ה"ס(ך שם "ובש". אפילו הכי לא הוי רק כשאר כתיבת יד
 .יכתוב בוסח זה) שאין לו עדים(הדר בכפר יחידי 

ראה לקמן הערות (ב "וכיו" כתב"וכך מכה רביו כמה פעמים את השטר בשם . או מוסר כתב זה,  מוביל כתב זה48
 ). 32הערה (וראה לעיל . כיון שאיו שטר קין, )87. 84. 82

 ).33הערה (לעיל ראה . ואיו מפרש מיי החמץ 49
הכותב ): "ה"ג ה"ומתה פ' הלכות זכי(ם " כמבואר ברמב,ריך לסיים החדרים שהחמץ מוח בהם הוא הטעם שצ50

 הואיל ולא סיים הדבר שתן לו , או שכתב לו כל כסי קויין לך חוץ ממקצתן,לחבירו קרקע מכסי תוה לך
  ".ואיו ידוע לא קה כלום

זהו פלוגתא ): "מה אות ד' סי(ת צמח צדק "תבאר בשו, או שלא כתב אותן, ואם לא מסר לגוי את רשימת החדרים
ל כהחולקים על "ז שם דקי" הטתב וכ,ד"א ס"רמ' ע סי"ו שתי דעות אלו הובאו בש...ר פוסקים ם ושא"דהרמב
ומצא יש כאן קין .  לסיים הקרקע שמקה על ידהין צריך וא,ה"ז בהג"ב ס"ר' ע סי"וכ בש"ש ג"וכמ... ם "הרמב

 שהרי יש סימן , אין שייך לומר דלא סיים ליהידון דידן גם כן ועוד דב.החמץ וגם החדרים קהאגב קרקע על 
 שהרי ביאר לו כן שמשכיר לו המקומות שהחמץ מוח בהן , והוא אצל כל יהודי החדר שבו מוח החמץ,איזה חדר

  ". אין לך סימן גדול מזהם כןא
ל לקבל "ר ז"ש בוסח שטר מכירה של אדמו"כמ'  התהג מעלאם): "י' סי(ה "ת צמח צדק שער המילואים ח"ובשו

היו מבוארים על כל פים כל מקומות שמוחים ' וגם בשטר כח שתו למעל, ערב קבלן עבור הכרי עבור כל החמץ
להכרי כתב שמוכר לו כל החמץ כפי השטר ' ובשטר מכירה שמסר מעל, וגם הבורות שהקרח עומד שם, שם החמץ

צריך ... אף שלכתחלה , ד שיש להתיר החמץ בדיעבד אפילו בשתייה ואכילה לישראל" כן ראה לעואם. 'כח כו
 ".ושיבואר כל פרטי המקומות שמוחים בו החמץ, למסור השטר כח להכרי

 ועל שארי דברים כמו ,יש והגין שעל דברים שיכולים לכתוב מקח קצוב כותבין מקחים): "ק ו"ס( בשער הכולל 51
וראה טעמו דלקצוב . ר לא יחא ליה בהא"ואדמו. בקיאים' ם ושכירות החדרים כותבין כפי שישומו גבעלי חיי

 וגם המוכר לא יהיה , יכול להיות שלא יקצוב כפי השער ומקח השוה ואין זה אלא הערמה...המקחים גרע טפי 
ג "מ סימן ק"ועיין מזה בחו(וכפי שישומו שלשה בקיאים יש הרבה דיים דבקל בטלה השומא . סבור וקבל באמת

ועל דברים שאין עליהם .  לכן כתב כפי השער ומקח השוה.)'ו ועוד כו"בפתחי תשובה ובסוף סימן ר' סעיף ז' ר' וסי
  ."שער כמו שכירות החדרים והקרח יקצבו פסוק דמים

  ).148הערה , בהוספות(ולקמן , )36הערה (וראה לעיל 
, ר הצמח צדק"ק אדמו"ד בתקופת כ" שכתבו על ידי רבי חב,ומכל מקום הגיעו לידיו גם שטרות מכירת חמץ

 ).ז- רטו' ט ע' ראה קובץ יגדיל תורה חוב(שכתבה בהם רשימת מוצרי החמץ והמחירים שלהם 
ש או "רשיון מכירת היי(פ " לאלו שחכרו את האטקו כי אם–ש או שכר "רשות למכור יי'  ברוסיא הצארית לא הי52

, )בתי מרזח(להשייקען והשכר ש "מספק את היי' הי) מחזיק החכירה(יק 'האטקופצ. מהממשלה) שכר
הערה , ויתבאר לקמן בהוספות(ים יק והקו'היו כעין סרסורים בין האטקופצ) מחזיקי בתי המרזח(והשייקארעס 

2(.  
ש "אלא שגם בימי הפסח מוכרחים הם למכור יי; ש והשכר לכרי"לפי הפסח היו מוכרים השייקארעס את היי

שיעסוק , ש והשכר אל הכרי הזה"ולכן צריך הישראל למכור את היי. ושכר אל הכרים הבאים לבית המרזח
  .ש והשכר אל הכרים הבאים לבית המרזח"במכירת היי

בכדי , יק'ש והשכר מהאטקופצ" במחיר שהישראל קוה את היי–שהישראל ימכרו לכרי , על זה מבאר רביו
, "ק"במדות קטות שקורין שיי" במחיר שמוכרים –שיוכל הכרי למכרו בפסח אל הכרים הבאים לבית המרזח 

  .וירויח מטרחתו
ש והשכר שמוכר "ירת הייובין מכ, יק אל הכרי'ש והשכר שמוכר האטקופצ"באופן זה היא בין מכירת היי

): יב' ח סי"או( בשארית יהודה ,ל מיאאוויטש"מהריק "הרה ,כפי שביאר אחיו של רביו, השייקארער אל הכרי
ש " והמקח מן היי,ש בתוכו" עם החדר שהיי,ש במכירה גמורה" וזאת העצה למכור את היי,כגון דא צריכא רבה"

ה מן המקח מכל הין בעד טרחתו .טאריהיה כפי המקח שיש ביד היהודי למכור בקאם צריך לפחות הקוואמ 
 רק שהאמירה להאיו יהודי לא תהיה באופן שמוכרין לו במקח שהיהודי מוכר לאשי העיר ,במכירה ומדידה

שפוחתין לו מהמקח שירויח לעצמו עבור ] שיאמר הישראל לכרי[ אלא ,וותין לו שכר בעד המכירה והמדידה
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___________________ 
 , וכל עיקר עין זה הוא בכדי שיהא שם לוקח עליו.ר הפסח יום או יומים אחן לו רשות למכורוגם לית. טרחתו

ש להמוכר ולא יתו לו הפחת " יחזיר הייר כך אחר הפסח אם אחילו ואפ. פקד באחריותלו אפי,ולא פקד
הוג,  לוקח הוהילו הכי אפ,ל"מהמקח הו לו מעט ריוח כרק שמכל מקום ית."  

הועתקה . ד' ת רביו סי"שו(זכרת גם בתשובת רביו ) שכתב בעין כיוצא בזה(ל מיאאוויטש בזה "יתשובת מהר[
כאשר כתב אליכם ,  למכור בפסחערלאין בידי להתיר כעת מחמת חסרון ידיעה איך מסרוהו ל): "בהוספותלקמן 
 ו באיזה אופן מכרוהולא ידעאלא שבאותו מעשה ". י"אחין בידי להתיר כעת מחמת חסרון אי"ולכן כתב ש,  רבי

  .]"ידיעה איך מסרוהו לערל למכור בפסח
שהוא המחיר שהישראל קוה , שמוכרו לו במקח השוה שבעיר זו, ויש הפרש קטן בין האופן שתבאר כאן

, אלא שפוחת לו מהמקח, שמוכרו לו במקח הגבוה, לבין האופן שתבאר בשארית יהודה. יק בעיר זו'מהאטקופצ
  .יח לעצמו עבור טרחתוכדי שירו

 ויאמר לו בזה ,יבקש לו כרי(ב ' ת רביו סי"בשו) לעין מכירה לכרי שיוכל למכור בו בשבת(וכעין זה תבאר 
 ...מן טאפ שכר ,  הייתי ותן לך על דרך משל,אם הייתי רוצה לשכור אותך שתמכור משקה שלי בשבת, הלשון

ואתה תתן לי בעד כל ,  רק אי מוכר לך שיהיה המשקה שלך,וכר אותך עכשיו אין אי ש ... על דרך משל...ש "יי
  ).ש על דרך משל"יי... מן טאפ שכר ...  פחות ,טאפ המעות שתקבל בעדו

שמוכרין לו במקח שהיהודי "שלא יאמר אל הכרי , והעיקר הוא. ולכאורה אין הפרש גדול בין שי אופים אלו
 םשמשל, ש שאר של הישראל"אז פירושו שהייכי , "ד המכירה והמדידה וותין לו שכר בע,מוכר לאשי העיר

  .ואסר בהאה, ש של הישראל"לכרי עבור טרחתו למכור את היי
ש אל "ל מסרו את היי"ולא תפרש בשאלה באיזה מהאופים ה, )לקמן בהוספות(וכששאל רביו בכיוצא בזה 
 ערל מחמת חסרון ידיעה איך מסרוהו ל,בידי להתיר כעתאין : "השיב להם רביו, הכרי למכור בבית המרזח

  ".למכור בפסח
  .ושם יתבארו עוד כמה שאלות שהיו להם בזה

*  
לבין מכירת , שבו לכריוהשכר ש "מוכר את הייש) מחזיק בית המרזח(השייקארער באמת יש הפרש בין מכירת 

חכירת רשיון מכירת (פ "הרי כל האטקוש, ישבידיו לכרוהשכר ש "ר את היימוכש) מחזיק החכירה(יק 'האטקופצ
, בפסח לכרים במחיר הגבוהוהשכר ש "ובכח זה מוכר הכרי את היי, היא על שמו למשך כל השה)  והשכרש"היי

הרי שהישראל , במחיר הגבוה תמורת מה שמוכר בפסח במחיר הגבוהוהשכר ש "והכרי משלם לישראל על היי
  .בזכות הרשיון שמחזיק בידיו גם בפסח, בוה במחיר הגבפסחשמכר הה מהחמץ 

ש של קאטאר בערב פסח להפקיע איסור "להתהג במכירת יי  איך): "מט' סי(ת צמח צדק "בזה דן בארוכה בשו
כ "רו' ש חוץ לעיר הוא א" יי והמקח,כ"כ וחצי רו"רו' מ ג"פ הוא עד" כי השער והמקח שבאטקו,האה מהחמץ

 ם כן וא, שזהו מן המע,פ על שבוע זו שישלם הראטע" הלוקח גם האטקוו יהודיי והוא איו משכיר להא,וחצי
 ואף שמוכר לו , ואם למכור כמקח שבעיר הרי הה מן החמץ,וא הפסד עצום הץ לעירלמכור לו כפי שער שחו

ר טפי חמו... לכאורה עין זה דומה למשכיר ביתו או תורו לאפות בו חמץ ... בערב הפסח יש לעיין אם שרי 
ש כפליים או "הכא הרי המעות הן דמים של החמץ ממש שמקבל עבור כל הין יי... ממשכיר ביתו לשום בו חמץ 

 בפסח איו ם כן וא,ההיתר רק מפי שמוכר לו הכל קודם זמן איסורו... יותר הרבה מכפליים משער שחוץ לעיר 
ההיתר דכשמשכיר חוק ... דהייו בערב פסח  אלא כבר הה מזה בזמן היתרו ,יו יהודיהה כלל מחמץ של א

 ם הפסח וסתלק הישראל מחוק זה קוד,ל"וה ליה כמוכר לגמרי חוק זה על זמן ההתיה של איזה שבועות ה
 , משום דשכירות לא קיא דגוף הבית שייך לישראל גם בימי הפסח,ולא דמי למשכיר ביתו. יו יהודיוקהו הא

  ".כ הכא"משא
ה "קובץ יגדיל תורה ח(ר הצמח צדק " לפי אדמו–ץ דקהלת ראמען "ר מחם צבי הירש מ"וכה מוהעוד דן בזה באר

  ).מט ואילך' ע
*  

והיהודי מכר , ש לכרי לפי הפסח"יק איו יהודי ואיו מרשה לשייקארעס למכור את היי'ויש לפעמים שהאטקופצ
לו ' חוב. י.קובץ יגדיל תורה (ומסיק , חה אריאלבעל , ר יצחק אייזיק עפשטיין מהומיל"בזה דן מוה. בלי רשותו

אבל המעות שקיבל המוכר , לשלם הקס הקבוע... צריך הוא ... אי רואה שלדייהם המקח קיים ): "קמח' סי
  ".קיצור של הדבר אין כאן ספק שהמקח קיים אף שעשה באיסור הימוסין... אים חוזרים להקוה 
ש והשכר שידרוש "והוא הקובע את מחיר היי, קובע את רשיון השייקארער למכוריק הוא ה'והייו אף שהאטקופצ

, כדלקמן בהוספות(יק 'ש בלי רשות האטקופצ"והשייקארער אסור לו למכור היי, השייקארער בבית המרזח
 .על שמכר בלי רשותרק שיש עליו קס , מכל מקום אין ספק שהמכירה לכרי קיימת). 29הערה 

ש העשית מתבואה חמוצה "יי(ט "תמב ס' שהוא המאלץ שזכר לעיל סי, ל"ש ושכר ה"כראה גם זה קשור ליי 53
 ).ץ"שקורין מאל

כמו בשאר הכלים שמכרו , מכל מקום אין חוששים להצריכם טבילה אחר הפסח, ם מכרים לכריכליאף שה 54
, חזר ולקחו ממוישראל שמכר כלי לעובד כוכבים ו): "א"קכ סי' ד סי"יו(ע "שמבואר בשו, וחזרו וקו מהכרי

  ".צריך טבילה
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 במכירה זו ם כןל נכללו ג"ובכלל סך הכל העולה מכל החמץ הנ. 55מחומצים שיש עליהם חמץ בעין

___________________ 
פרטו שאמר כל מה שבחדר אוכלין ): "יא' שיבת ציון סי(והה בתקת מכירת החמץ של בעל הודע ביהודה 

וכית או משום שלפעמים יש בחדר ההוא כלי מתכות או כלי זכ, ולא כתבו שימכור בסתם כל מה שבחדר, ומשקין
 יהיה צריך טבילה ,ויקה מהאיו יהודי אחר פסח,  ואם ימכור כל זה להאיו יהודי,כלי חרס מצופים באבר

  ".מחדש
 כשיחזור הישראל ,אם כן כל כלי מתכת צריכים טבילה אחר הפסח): "קט' ח סי"או(ת חתם סופר "וכן הוא בשו
' ו הגאון מהו" מל פיכתבו ע, מפורסם בידי תלמידיושלשון ה, ומפי כן בוסחא שטר מכירת חמץ, ויקה מהגוי
  ".שאיו מוכר אלא החמץ הדבק בדופי הכלים ולא הכלים עצמם, ל"תן אדלר זצ

 צריך טבילה , וחזר ולקח ממו,ם"וישראל שמכר כליו לעכו): "שער איסור והיתר כלל עג(וכן מסיק בחכמת אדם 
ולכן מוטב שלא .  צריך טבילה לאחר פסח,ם בערב פסח משום חמץ"ולפי זה כשמוכר היורות לעכו). א"סעיף י(

  " למכרם
  .ולא חשש להצריכם טבילה,  מכרים שגם הכלים המחומצים שיש עליהם חמץ בעין כאןאמם רביו כתב

ל לא חשש "ר ז"ד ראה דהאדמו"ולע): "ק ו"ס" (ברכת אברהם"וב). ק יז"ס" (שער הכולל"וראה מה שכתב ב
דבגב , ז בשם איסור והיתר"ק כ"כ ס"ד סימן ק"ך ביו"על פי מה שכתב הש, ת ציון והחכמת אדםלחששת השיב

 לא קרא שם העובדי כוכבים ,מאחר שאין רשאין להחזיק בו בפרסום, י שתייאשו לגמרי הבעלים"וגזלן אעפ
מור דיפקע מהם איסור הגם דהעובדי כוכבים קאם בקין ג, והכי מי דכוותיה. ל"עליה ואין צריכים טבילה עכ

 עדיין לא קרא שם העובדי כוכבים על הכלים לעין טבילה להצריכם ,מכל מקום כיון דלא סילק המעות, חמץ
  ".טבילה

אשר עיקר הטעם שהצריכה התורה טבילת כלי הכרי הוא כדי , ) ואילך364' ח ע"חי(ועוד ביאר בלקוטי שיחות 
שיודעים מתחלה שאחר הפסח , כ במכירת הכלים לכרי לפי הפסח"אמש, )בוסף להגעלה(להכשירם מן האיסור 

 .לא חייבוהו בטבילת הכלים, ואיו שכיח כלל שהכרי ישתמש בהם בימי הפסח, יחזיר הכרי את הכלים לישראל
, )מהטעם שיתבאר לקמן בהערה הבאה(כללים במכירה זו " בעיןכלים מחומצים שיש עליהם חמץ "כי דוקא  55

 גם לכתחלה מותר להשאיר שהרי, אים כללים במכירה זו" לים מחומצים שאין עליהם חמץ בעיןכ"כ "משא
כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח על ): "א"תא ס' סי(כמבואר לעיל , אותם בימי הפסח בביתו במקום צוע

 רוצה להשהותן עד לאחר  אם הוא, וכן כל כלי חרס שאין להם הכשר על ידי הגעלה וליבון,ידי הגעלה או ליבון
 ויציעם , בעין שלא יהא חמץ יכר בהן, היטיב קודם שעה ששית בערב פסח ולהדיחן מעט...הפסח צריך לשפשפן 

  ". כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח,במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח
תמז ' סי (כמבואר לעיל,  יראה ובל ימצאמכל מקום אין עוברים עליו בבל, ואף שבדופי הכלים בלוע טעם חמץ

לפיכך מותר להשהותן עד ,  שהרי איו מצוי לך,שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא): "ג"ס
  ".לאחר הפסח

דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ): "ב"תא ס' סי(כמבואר לעיל , ואפילו להשתמש בהם באופן עראי מותר בפסח
ן בין לח ובין יבשממקום שהצרק שיזהר להדיח את הכלי היטיב קודם שמשתמש בו.יען ולהשתמש בהן דבר צו , 

  ".שלא יהיה שום משהו חמץ דבוק בו בעין
מותר להחם חמין בפסח בכלי ): "ג"ת סי' סי(כמבואר לעיל , ולפעמים מותר להשתמש בהם בפסח אפילו בחמים

 שהרי איו הה אלא מן הכלי ,צה ולכביסה ולחוף בהן את הראש כדי להשתמש בחמין אלו לרחי,הבלוע מחמץ
 מכל מקום כיון שאיו ,פ שהוא פלט מן הכלי לתוך חמין הללו ויש בהן טעם החמץ" אע,ולא מן חמץ הבלוע בתוכו

  ". הרי איו הה כלום מן טעם החמץ שפלט לתוכן,עומד לשתיה אלא לרחיצה וכביסה
יש והגין לסדר כלי בדיל של ): "ד"תא ס' סי(כמבואר לעיל , ר האוכל מותר לפעמיםואפילו להעמידם ליופי בחד

 ואין למחות , והם סדורין שם כל ימי הפסח לוי,חמץ בתוך הבית בגובה הכותל במקום שאין יד אדם מגעת לשם
 אלא חכמי , כיון שאיסור זה שאסור להשהות כלי חמץ בתוך הבית בפסח לא גזרו עליו חכמי הגמרא...בידם 

 ומכל מקום המחמיר להציען במקום צוע ... לפיכך אין להחמיר בו כל כך ,הדורות האחרוים הוא שהחמירו כן
  ".תבוא עליו ברכה

אלא אף למעשה הוג שכמעט בכל בית בישראל אוכלים בפסח על שלחן שהוא , שלא רק מעיקר הדין, ויתירה מזו
, כי הכשרתו היא קשה ביותר, וגם אין מכשירים אותו לפסח, צועואין מציעים אותו במקום , חמץ מדיא

 והתיבות שדרך להציע בהן אוכלים כל ,השולחות שאוכלים עליהם כל השה): "ח"תא ס' סי (כמבואר לעיל
 וכבולעו ,לפי שלפעמים שפך עליהם מרק מן הקדירה,  הגו כל ישראל להגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון,השה
ועכשיו והגין במדיות אלו להגעילן על ידי עירוי עם , וצריך ליזהר בכל משפטי העירוי שתבאר למעלה, ולטוכך פ

  )".פת חמה(א חמה "לפי שלפעמים מיחים עליהם פשטיד, אבן מלובן
ות כ השולח"משא. לכן גם הכשרתו היא על ידי עירוי, שלא אסר בדרך כלל אלא על ידי עירוי, והייו שרק הכיור

, הרי הוא אסר מחמץ שלא על ידי עירוי, שלפעמים מיחים עליהם פת או עוגה חמה, )שבחדר האוכל והמטבח(
כי ; אשר בזמיו היא מהעבודות הקשות, אלא על ידי עירוי עם אבן מלובן, ולכן אין הגעלת העירוי מועלת בו

ואת הדירה (מקלקלים את הרצפה  בחדר האוכל ו)של עץ (המים הרותחים שפכים בעת ההגעלה על הרצפה
  ).שבקומה התחתוה
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 והרי הן של , ואין עליהם שום קונה, ואין עליהם מקח כלל57ל" בחדרים הנ56ימצאוחתיכות חמץ ש

___________________ 
 –ומדביקים עליהם מפה עבה של ייר כסף או פלסטיק , משאירים את השלחות בלי הגעלה? אלא אם כן מה עושים

שאז אין הבלוע שבשלחן יוצא ממו , כדי שיבדיל בין השלחן המחומץ לבין הכלים של פסח והאוכל החם שעליהם
א ' סי ( כמבואר לעיל,ל"אל המפה העבה הור): "ה"ססתיח עליו ,ומי שרוצה להשתמש בפסח על גבי התמ 

 ועל גבי זה הדבר המפסיק מותר להיח אפילו מאכלים חמים ,חתיכת ברזל או שאר דבר שאין משתמשין בו בפסח
  ".בשעה שהתור מתחמם בפסח

גם בזה אמרין שטעם החמץ ,  וקייםאם שיהם יבשים, ואפילו אם העמיד את הקדרה החמה עצמה על השלחן
 אפילו היה ,אם היח שם תבשיל בקדירה): "ז"ססתא ' סי(כמבואר לעיל , מהשלחן איו יוצא ממו אל הקדירה

וגם הקדירה יש להתיר אם ברי לו שמקום מושבה היה קי שלא היה שם משהו חמץ ...  חם התבשיל מותר התור
 שאין איסור בלוע יוצא ,ב"צ'  כמו שתבאר ביורה דעה סי,פלט לקדירה שעליו איו שהאיסור הבלוע בתור, בעין

  ".מדופן לדופן בלא רוטב
.  ואין מוכרים אותם לכרי,שאין מציעים אותם במקום צוע, יוצא אם כן שבכל בית שארים שלחות מחומצים

  .הצועוסגי בהחתם במקום , וכן הוא בשאר הכלים המחומצים שאים מכרים לכרי
אין הכווה בזה להיח אותם שם כדי , ומה שרגילים להיח את כל כלי החמץ בארוות הסגורים המכרים לכרי

  .הייו בארון המושכר לכרי לימי הפסח, אלא כדי שיהיו סגורים במקום הצוע, למכרם לכרי
 חמץ בעיןם מחומצים שיש עליהם כלי: "כמבואר כאן, אזי מכרים הכלים לכרי, בעיןורק אם יש על הכלים חמץ 

 ".כללו גם כן במכירה זו... 
תמב ' סי (כמבואר לעיל, מכל מקום חייבים לבערם מדברי סופרים, ואף אם חתיכות אלו הן פחותות מכזית 56

שאמר לא תאכל עליו , פ שמן התורה אפילו אם לא ביטלו איו חייב לבערו אלא אם כן יש בו כזית"אע): "ח"סכ
מכל מקום מדברי סופרים אפילו פחות , מה אכילה בכזית אף ראיה בכזית' ולא יראה לך שאור וגו' חמץ וגו

   ".פ שביטלו"אע...  חייב לבערו גזרה משום כזית , ואיו מודבק לדבר אחר,מכזית חמץ שהוא עומד בעיו
אבל חכמים ): "ג"תלא ס' יס (כמבואר לעיל, והייו שכשם שתיקו חכמים שאין הביטול מועיל לכזית חמץ שבביתו

גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ אף קודם שהגיע זמן איסור האתו אלא הוא צריך לחפש אחריו 
ולכן , וצריך לבערו מתוך ביתו, כמו כן אין הביטול מועיל בפחות מכזית חמץ שבביתו, "במחבואות ובחורים

  .כללים גם הם במכירת החמץ
אף אם שארו כמה פירורים ): "ו"תלד ס' סי(כמבואר לעיל , שבטלים מאליהם, פלים על הארץואפילו הפירורים שו

 , ואין צריך לבטלם ולהפקירם,חמץ בזויות ובחורים ובסדקים שלא מצאם בבדיקה הרי הם בטלים מאליהם
  ."שמאליהם הם הפקר שהרי אים חשובים כלל בעיי בי אדם

): ו- ה"תס ס' סי (לקמןכמבואר ,  הביטול מועיל וצריך לבערם מתוך ביתומכל מקום גם בזה תיקו חכמים שאין
 וכן הבצק , כל פירורין שיפלו בשעת לישה ועריכה,הלש עיסה אחר זמן איסור חמץ טוב שיאמר בשעת לישה"

וכשהוא אומר כן אף כשיתחמצו הפרורין איו עובר עליהם בבל יראה . שידבק בכלים אי מבטל ומפקיר אותם
ולאחר גמר הלישה  ... כיון שכבר ביטלם קודם שתחמצו שאז הם עדיין ברשותו לבטלן ולהפקירן ...ימצא ובל 

פ שבטלם " שאע,צריך לכבד את הבית ואת השולחן שעשו עליו מצות ואת מקום הלישה כדי לבער את הפרורין
 הרי שגם ".בפסח מכל מקום לאחר שתחמצו צריך הוא לבערם שלא יהיה חמץ ברשותו ,קודם שתחמצו

  .וצריך לבערם, הפירורים שופלים לארץ אין הביטול מועיל בהם מדברי סופרים
הה אם הם , כ הפירורים המדובקים לכותל או לכלים"משא, וכל זה הוא רק בפירורים המוחים בארץ בפי עצמם

בצק שבעריבה או שבשאר : ")ט"תמב סכ' סי (כמבואר לעיל, ואין צריך לבערם,  מועיל בהם הביטול–פחות מכזית 
  ".די לו בביטול... בצק הדבוק לכותל הבית או לקרקעיתו או לקורותיו אם אין ממו כזית ... כלים 

אם , ליתה לכרי קודם הפסח... צריך  ...ועריבה שלשין בה חמץ כל השה ): "א"תמב סל' סי (ולכן תבאר לעיל
י אפשר לקר היטיב כל הבצק שבחריצים שלא ישתייר ממו היא מסרים רבים שיש חריצין בין סר לסר וא

  .כי פחות מכזית סגי בביטול,  הרי לא הצריך ליתו לכרי אלא כשיש בו כזית".כזית
מודבק אפילו אם הוא , שכל כלי שיש עליו חמץ בעין כלל במכירה זו, ראה מלשון רביו, אמם כאן במכירת החמץ

, וכל זה מעיקר הדין): "ל"תמב ס' סי (כמבואר לעיל, שהוא רק לחומרא ולמהג מסתברו. פחות מכזיתלכלי והוא 
אבל ישראל קדושים הם ווהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ המצא אפילו משהו והוא דבוק בבית או 

עיל אף שהביטול מו,  ומטעם זה כלל במכירת החמץ גם את הכלים שעליהם דבוקים פירורים פחות מכזית".בכלי
 .בהם מדיא

כיון שהם , חתיכות חמץ בפסח אין צורך לבערםבבית אפשר שאם מצאו ,  לפי הוספה זו בשטר מכירת החמץ57
  .כיון שהיו מכורים לכרי בפסח, ואם מצאו אחרי הפסח אפשר שמותרים באכילה. מכורים לכרי

 חייב לבערו מן ...ד "דיקת ליל יהמוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בב): "א"תמו ס' סי(דהה מבואר לעיל 
 מכל ,ד"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י" אע. ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ,העולם מיד שיראה

  ". וחייב לברך כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים,מקום חייב לבערו מדברי סופרים שמא ישכח ויאכלה
פ " אע, וידוע שעבר עליו הפסח,מץ המצא ברשות ישראל לאחר הפסח מידח "):ט"תמח סכ' סי(עוד תבאר לעיל 
 ומצא שלא עבר בבל יראה ,ד כתקת חכמים וביטל כל חמצו ששאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה"שבדק בליל י

  ". אף על פי כן הוא אסור בהאה,ובל ימצא אפילו מדברי סופרים על חמץ זה שמצא ברשותו לאחר הפסח
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 בעד כל החמץ שבחדרים ,ז"מוכומסך כל המעות שיגיע מהערל . 58ל" הנך הכל בערך סז"מוכהערל 
 שירויח לעצמו בעד 60 הריני פוחת לו חצי רובל,59)או המשקל(ל לאחר המדידה "ל לפי מקח הנ"הנ

ורשות בידו למכור אף גם תוך הפסח לערלים שבעיר . ל על מזומנים"במקח הנטרחתו למכור החמץ 
ם וכן אם יבא יהודי מחוץ לעיר במוצאי יו,  והריוח שלו,ל" ואפילו ביוקר ממקח הנ,או שחוץ לעיר

וכבר מסרתי לו . והריני נותן לו ולכל הקונים דריסת הרגל בחצרי.  הריוח שלו, ויתן יותרטוב
. 62ל כדרך התגרים"וגם נתתי לו ידי על המכירה הנ. ל" החמץ שבחדרים הנ61םהמפתחות לקנות בה

___________________ 
הרי גם מדברי , כ חתיכות החמץ האלו שכללו במכירת החמץ"משא. ל זה הוא בחמץ שביטל ולא מכראמם כ

  .ומותרים באכילה אחר הפסח, סופרים איו חייבו לבערם
יחד עם החמץ (הייו החדרים האלו שהשכיר לכרי , "ל"בחדרים השימצאו חתיכות חמץ "במה דברים אמורים ב

עדיין יחול עליהם חיוב , שלא מכרו לכרי) או ארוות(בחדרים , ות אחרים בביתכ אם מצאו במקומ"משא). שבו
  .ואסורים באכילה והאה אחר הפסח, ביעור

סוף הערה (כדלעיל , )ל"אף אם איו בחדרים ה(אלא שעתה הוג שמוכרים את כל החמץ המצא ברשות הישראל 
שאחר שכל אחד מפרט בשטר ההרשאה את הכתובת שלו והארוות , )158 ;146ות הער(בהוספות לקמן ו, )42

במקומות מיוחדים ובשאר כל "או ". ובכל מקום שהוא"מוסיפים , והחדרים שהחמץ המכר מוח בהם
, ואין צריך לבערו, וצאים אחר כך בבית הוא כבר מכור לכרישכל החמץ שמ, לפי זה יוצא לכאורה, "המקומות

 וכדי שלא יבוא, )שאליו שייך חמץ זה(ולכל היותר יכיסום לחדר המכר לכרי [ומותר באכילה אחר הפסח 
 ].לאכלו

דם והכרי יכס לביתו קו... ישראל שהיה דר בבית של כרי ורוצה לצאת ממו ): "כב- כ"תלו ס' סי( תבאר לעיל 58
 דכיון שיצא מבית הכרי ועזב שם חמצו ולא ,איו עובר עליו כלום אף אם יהיה מוח שם כל ימי הפסח... הפסח 

שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ...  שהרי בודאי יטלו הכרי לעצמו , הרי תייאש ממו והפקירו,טלו עמו
  ".לו שכשירצה ליטלו יט,ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה

 .שזה מותר בפשיטות, כ כאן מכרים פירורי חמץ אלו לכרי"משא. כמבואר שם, אמם יש בזה כמה פרטים
פסק עד שלא מדד אף אם ומכל מקום מועיל הקין ,  והייו שבשעת מכירת החמץ עדיין לא מדדו ולא שקלו אותו59

 ).42הערה (כפי שתבאר לעיל , זה לאחריות הישראל על החמץ עד למדידהולא חיישין ב). 35כדלעיל הערה (
אבל במוכר . פשוט שזה שייך ליחיד המוכר חמצו ומשבית העסקים בכל ימי החג): "ק יט"ס( הגהת שער הכולל 60

ש "ו אטקופין וזאוואדין של יי כמ, שלא ימלט שלא ימצא עסקים ומסחרים שאי אפשר להשביתם,חמצן של רבים
 וכן הפאטעטין , וזהו היזק רב, שמשלמין אקציז אפילו אם ישביתם בימי הפסח,ובשול שכר וסקלאדין וכדומה

  הריי פוחת לו, אזי העצה הוא לכתוב.])52ולעיל הערה [אות יג עיין לעיל (ושכירות להאמים והפועלים וכדומה 
 ובעד הסחורות שאי .)ותשלומי האקציז חל על עצם הסחורה(אפריצעט מכל מאה שירויח לעצמו בעד טרחתו 

 אשר כל ההוצאות ,אפשר למכרם ולעסוק בהן בלא תשלומי ראטע או פאטעטין או שכירות לאמים ופועלים
ל להשבית המסחורים " הקוה ה ורשות ביד, הריי פוחת לו עוד כך וכך פריצעטין מכל מאה,הללו חל על הקוה

ל"והעסקים הללו במשך זמן ה,ים והפועלים במשך זמן הל ולהושיב אחרים תחתיהן " וגם להחליף את הממו
ה הואעפ,)אם לא יעכב הערב קבלן(ל "על חשבון הקו "ה הכה כלום מן התשלומין אשר חלו על הקול "כ לא י

  .")לכתוב לפי מעמד העין והזמן והתהגות המסחוריםוכל הבא בהרשאה ישכיל לחפש עצות איך (
 חלה עליו חובת ,שאחר שהכרי קוה את החמץ הזה, ובזמיו רגיל יותר הדבר במוצרי חמץ הזקוקים לקירור

  :והעצה לזה היא באופן זה, התשלומים לקירורו
. ירת החמץ עד למכירתו על ידו בשביל הוצאותיו של הכרי לשמ,הישראל המוכר מוזיל ממחיר החמץ אחוז או שים

אלא , )שהרי תשלום החשמל לקירור הוא מחשבוו שלו(למעשה יוצאות הוצאות אלו מחשבון הישראל המוכר 
קבלן את מחיר - ובמילא חייב הכרי לשלם לערב). שהכרי מתחייב להחזיר לו ההוצאות(שהוא על חשבון הכרי 

  . להוצאות שמירת החמץ באופן הראויבוסף,  פחות אחוז או שים שהוזיל לו–החמץ 
הייו תמורת מחיר החמץ פחות , תמורת המעות שחייב לו, קבלן את החמץ המכר- אחר הפסח מחזיר הכרי לערב

  .יחד עם הוצאות שמירת החמץ בימי הפסח, אחוז או שים
כרי קבלן- מכל מקום מקבל הערב, ל הוא יותר ממחיר החמץ עצמו ששוה עתה"ואף אם סך הכל מהאת החמץ מה 

  . מה שהכרי חייב לוכלתמורת 
ובעד השכירות והחזקתן שצריך לשלם שכר ): "בהוספותראה לקמן (וכן הוא בוסח שטר מכירה ההוג אצליו עתה 

שכירות לפועלים ולאמים במשך שים עשר יום מיום דלמטה עד שלשה ימים , או מסי הממשלה) רעט(דירה 
  ".מכל מאה שקלים) 3%(חת לו עוד שלשה אחוזים הריי פו, אחר חג הפסח

 ).77הערה (ויתבאר לקמן . אלא שכוללים בזה גם את הוצאות שכירות החדרים שהחמץ מוח בהם
  : מסירת המפתחות לכרי היא משי טעמים61
ראה הערה " (ין תורהי לו המפתחות כדמסרת: "כזכר לקמן, כדי לתת לכרי דריסת רגל אל מקום החמץ שקה) א

צריך למסור להכרי את המפתח מן החדר שהחמץ מוח בתוכו כדי " ):ג"סי(תמח ' וכפי שתבאר לעיל סי). 79
 וכן צריך ליזהר שלא ייח הישראל ,שיוכל הכרי ליכס להחדר וליטול את חמצו בכל עת שירצה מכל ימי הפסח
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___________________ 
 ואפילו בדיעבד אסור החמץ ,את חותמו על החמץ כדי שיירא הכרי ליטול מן החמץ כלום שלא מדעת הישראל

בהאה לאחר הפסח אם לא מסר לו את המפתח קודם שעה ששית או שהיח חותמו על החמץ קודם מכירתו או 
כרי את החמץ מרשות  דכיון שבשעת מכירה גילה הישראל דעתו להכרי שאין רצוו שיטול ה,בשעת מכירתו

  ".הישראל שלא מדעתו הרי לא מכר לו כלום ואין זה אלא הערמה בעלמא
תמח ' וכמבואר לעיל סי". לקות בהםמסרתי לו המפתחות : "כאמור כאן, כדי לקות את החמץ בקין וסף) ב

 צריך ...פסח אם היה החמץ רב שאי אפשר להכרי בעצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם ה): "א"סי(
 על ידי ...להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה שהן קין גמור המועיל שלא יוכל אחד מהן לחזור בו כגון 

שמסירת המפתח  אם הוא במקום שוהגין ,שימסור הישראל להכרי את המפתח מן החדר שהחמץ מוח בתוכו
  ". קין גמורקוה

ישראל ימכור את חמצו אל הכרי ויתן לו המפתחות של החדר שמוח בו שה, שייך באופן שרביו תיקן' וכל זה הי
וכל אחד מיח את החמץ במקום המיוחד לזה , ץ את החמץ של כל בי קהלתו"אמם בזמיו מוכר המ. החמץ

  .הבתים של כל בי הקהלהכל ץ יתן לכרי את מפתחות "ואי אפשר שהמ, שבתוך ביתו
הה .  המפתחות מהחמץאיו יהודי שלא מסר להל דברע  הה): "ב- מה אות א' סי(ת צמח צדק "וכבר ביאר בזה בשו

 אין מעכב כלל מסירת המפתח על , או קרקע בקין המועילםמטלטלייו יהודי מדיא פשוט במוכר לחבירו או לא
ק  במזומים ממש ריו יהודי אם לא מסר להא,כל מקום יש איסור גדול בלא מסר המפתחמ... חלות הקין 

 הוראה רי זו כשאיו מוסר לו המפתח הם כן דא, דהייו שקיבל ממו אוף גאב והמותר זקף עליו במלוה,בהקפה
 שקיבל ממו ערב קבלן וכתב לו בפירוש כוסח ידון זהכ ב"משא...  שאיו מיחו ליקח החמץ עד שיתן לו מעותיו

ות  הרי ביאר שאין לו עליו שום ט,ל"השטר מכירה הות ומעמכר החמץ ע. בעולםופתחון פהעל ידי בשגם ש 
וכיון . 'זה גילוי דעת שאין רצוו כו'  ובידו לא היו המפתחות כלל שיהי,ץ"דהוא ההמ] הרשאה [סרסור ובעל כח

 אין הישראל חייב ם כן א,ל"כ'  וקבלתי ממו כורוש והרי בשטר מכירה מבואר בפי,שאין כאן גילוי דעת
  ".באחריות כלל

ל לקבל ערב "ר ז"ש בוסח שטר מכירה של אדמו"כמ' אם התהג מעל): "י' סי(ח צדק שער המילואים ת צמ"ובשו
אף , ד שיש להתיר החמץ בדיעבד אפילו בשתייה ואכילה לישראל"ראה לע...  קבלן עבור הכרי עבור כל החמץ
מצד , ה שיש לצדד להתירמכל מקום דיעבד רא,  כי צריך דוקא מסירת המפתח,שלכתחלה לא שפיר למיעבד הכי

  ".ערב קבלן' שהי
והמפתחות להמקומות של כל המיי חמץ ): " בהוספותכמועתק לקמן(ומטעם זה כתב בשטר המכירה ההוג עתה 

ל"ה ,ו יהודי הה עומדים מוכן בכל מקום ומקום וחפשים להאיהן ה"ל "ל לקחתם וללכת לכל המקומות ה
שאם ימחה הישראל מליכס למקום החמץ הרשות , י שטרות שלפיו הוסיפוובכמה וסח". ואין למחות על ידו

  ).ו"ד סקע"ד סכ"הוספה זו תיקן בדברי מלכיאל ח(ביד הכרי לשבור המעולים 
שלא , של מסירת המפתחות כדי לתת לכרי דריסת רגל אל מקום החמץ שקה, וכל זה הוא לעין הטעם הראשון

אולי הטעם שאין , עין הטעם השי של הוספת קין מפתחות על קין המעותול. המכירה ראית כהערמה' תהי
במקום שוהגין שמסירת ) "א"סי(ע שלו "כי על עיקר הקין כותב רביו הזקן בשו, מדייקים בזה כל כך בזמיו

  .ובזמיו לא הוג כל כך קין זה בין התגרים, "המפתח קוה קין גמור
. שאין עליהם מעולים ומפתחות,  החמץ שבביתו בארוות ותיבות שבתוך הביתגם בזמיו סוגר כל אחד את
  .אפשר שלא יועיל לחמץ שבארוות אלו, ומסירת המפתח של כל הבית

ש "במ): "שיג'ג אגרת ד"קודש חי- אגרות(ע "ר זי"ק אדמו"והשיב לו כ, מי שרצה להחמיר בזה' ומכל מקום הי
הה בזמן , ותומ ועיירות אפילו המדקדקים במצ" ידוע לו אשר בכבודאי, אודות מסירת מפתח במכירת חמץ

  ".האחרון אין עושים זאת
  .פב' עמ, יסן אייר סיון, ד"ובאוצר מהגי חב, קכב' א עמ"חג הפסח ח, וראה מה שציין עוד בזה בטעי גבריאל

ומכך ראה , )152הערה כדלקמן " (וכבר מסרתי לו מפתחות לקות בהם החמץ"אמם לשון השטר ההוג עתה הוא 
  .כדי לעשות בהם קין, פ רגיל הרב לתת אל הכרי מפתחות אחדים"שעכ

וכן , ד"אבל בשטר המכירה שלו משת תש, ש"ע משת ת"צ "ר מוהריי"ק אדמו"וכן הוא גם בשטר המכירה של כ
ראה (ע "ר זי"ק אדמו"ע ושל כ"ב "ר מוהרש"דמוק א"של כ, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"בשטרות המכירה של כ

 .לא זכרת מסירת המפתחות כלל) בסופו, יסן אייר סיון, ד"אוצר מהגי חב
צריך להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה שהן קין גמור המועיל שלא ): "א"סי(תמח '  תבאר לעיל סי62

 , דהייו על ידי הרושם שהגו בקצת מקומות, לקות בו כגון בכל דבר שהגו הסוחרים,יוכל אחד מהן לחזור בו
 או על ידי , או על ידי תקיעת כף,שכשהלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא קוי לו קין גמור

 גמר המקח ואין , או שמכין בכפיהן זה על גבי זה,תית פרוטה במקומות שוהגין שכשהלוקח ותן פרוטה למוכר
 אם הוא , או על ידי שימסור הישראל להכרי את המפתח מן החדר שהחמץ מוח בתוכו, יכול לחזור בואחד מהם

  ".במקום שוהגין שמסירת המפתח קוה קין גמור
 ואיו רק תית יד ,א"ע סעיף י" אחד משאר דרכי הקיה המבוארים שם בשום כןהייו ג): "ק כא"ס(ובשער הכולל 

  ". איסטומתאם כןותית יד הזה קרא ג.  שאיו שייך בהקוה הזה, כף שזכר שם ולא תקיעת,כדרך התגרים
והי , תקיעת כף דיה כדין שאר שבועות ויש לה התרה): "ב"רלט ס' ד סי"יו(ע "וכוותו היא למה שתבאר בשו

  ".מילי כשהיא דרך שבועה
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 מזומן על 64 זהבחדדהיינו שקבלתי ממנו א, 63וגם קיבלתי ממנו כל דמי החמץ עד פרוטה אחרונה
ועל המותר עד תשלום כל הסך שיעלה ויגיע מערל , 66 כמנהג הסוחרים65עירבון שקורין זאדאטיק

 68 ממנו חתימת יד פלוני בן פלוני שנכנס בערב קבלן67כבר קבלתי) שקלאו המ(לאחר המדידה ז "מוכ
 70אחר ניכוי חצי רובל,  לסלק בעדו כל הסך שיגיע ממנו69ונתחייב בקנין אגב סודר, ז"מוכבעד הערל 

 ז"מוכ לערל 72ומעתה נקנה כל החמץ. ל"לזמן פרעון המבואר בחתימת יד הנ, ל" הנ71 זהבחדוא

___________________ 
, מר שותן לו תקיעת כפו שהיא שבועה על זהאיו רוצה לו. על ידי שתוקע לו כפו): "ק ה"רא ס' מ סי"חו(ע "ובסמ

אלא דרך התגרים בקצת מקומות כשגומרים בלבם ובפיהם זה , דהא לא איירי כאן משבועה אלא מדרכי הקין
 ).יב' ע" תאים ווארט אירוסין ושואין"ראה " (למכור וזה לקות מכין זרועותיהן זה על גב זה

לכתחלה צריך שיטול (ח "תמח ס' כמבואר לעיל סי, ש להוסיף גם קין כסףי, הייו שבוסף לכל הקיים ההוגים 63
 או שיקח ממו מעט כסף או , כפי שיווי כל המקח של כל החמץ בשער שבשוק,ממו הישראל כסף או שוה כסף

ם  בעין שלא יהיה לו שו,שוה כסף ובעד השאר יעמיד לו ערב קבלן בעד כל המעות שישלם לו לזמן פרעון שקבע לו
 לפי שיש אומרים שהכרי איו קוה מטלטלין במשיכה .טעה ומעה על הכרי בעד המעות כי אם על הערב קבלן

  ).אלא בכסף
 . כל זהוב הוא עשירית הרובל64
 . דמי קדימה65
יש בתית , )קבלן- דמי הקדימה יחד עם מסירת שטר ההתחייבות של הערב( והייו שבוסף למה שזהו קין הכסף 66

תמח ' לעיל סידכ, שהוא קין של מהג הסוחרים בתית פרוטה, ימה אלה גם קין וסף ליתר שאתדמי קד
לעיל הערה וכד" (גמר המקח ... על ידי תית פרוטה במקומות שוהגין שכשהלוקח ותן פרוטה למוכר"): א"סי(

62.( 
 מחמת שחתימת יד ש לומר י,ש בזה לשון כבר"מ): "ק כג"ס(כולל ביאר בשער ה, "כבר קבלתי" הטעם שכתב 67

  ". שלא יהיה כדין ערב שלאחר מתן מעות,הערב קבלן צריך לקבל מקודם
בקין דכיון דבוסח חתימת יד דהערב קבלן כתוב וחיוב זה קבלתי עלי ): "ק ח"ס(והקשה על זה בברכת אברהם 

ובקין גם ערב ', יעשה באמת ליתן כף בגדו שיאחז בו החתום כור בלשוו כתב וככה "והאדמו,  אגב סודרגמור
). שמז' סוף ע(וכן הקשה במכירת חמץ כהלכתו ". ט"קכ' מ סי"ע חו"כמו שכתבו בשו, דלאחר מתן מעות משתעבד

  ).94הערה (יתבאר לקמן , ומה שהצריך רביו קין דוקא
ט סעיף כ "קכ' מ סי"ערב כמו ערב המוזכר בחו' דיהי, ל"ר ז"וראה כות אדמו): "שם(ולכן ביאר בברכת אברהם 

ועל פי זה ".  אין לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן,'אלא ראובן אומר לשמעון הלוה ללוי מעות ואי פורע כו"
תימת יד שלח אוהבו ויאמר לו שח' ה וככה כו"ר לקמן להדיא בד"וכן כתב אדמו, "שכס", "כבר"מדויק לשון 

דערב קבלן זה המוזכר בדברי ... ועל פי זה אתיא בטוב דברי הצמח צדק . 'ל בחסדו וטובו שחפץ בטובתו כו"ה
ל זה "דיקשה לכאורה מה דלא ביאר רביו ז, ]27כדלעיל הערה [ש "ל שיש לו דין ערב שלוף דוץ עיי"רביו ז
  ".'שכס כו' דזה מדויק בלשון שכתב וכבר כו, ל אתי שפיר" הועל פי. בפירוש

וסף לכל הין כסף"שכיון שכל , ל יש לומר בפשטות"ובותן לישראל את " ק כריו הוא דוקא על ידי שהישלפ
לכן צריכה התחייבות הערב קבלן להיות דוקא לפי מכירת , )ראה הערה הבאה(שטר התחייבות הערב קבלן 

וכאמור גם ". ערב קבלן...  ממו חתימת יד כבר קבלתי"כן מדייק כאן שבעת מסירת שטר מכירת החמץ ול. החמץ
יבקש , ואחר כך בשעת מכירת החמץ ממש לפי מסירת המפתחות והשטר מכירה ליד הערל): "פרק ט(לקמן 

98כדלקמן הערה " (ל"מהערל שימסור חתימת יד אוהבו ה.( 
ל יחד עם "קבלת דמי הקדימה ה( והוי קין כסף , דלקמן– דהייו שהכרי מסר לו את חתימת יד הערב קבלן 68

 ).26וכדלעיל הערה (ח "תמח ריש ס' כמבואר לעיל סי, )שטר התחייבות הערב קבלן
כ לעין הקיים להכרי לא הזכיר רביו קין "שאמ. כדלקמן, פי המוכרבהתחייב הערב קבלן הייו הקין ש 69

 ).81הערה (כדלקמן , סודר
 .כדלעיל בפים,  שפחת לו שירויח לעצמו70
 .כדלעיל בפים,  שקיבל ממו דמי קדימה71
שעד עתה זכרו בשטר  והייו ."לכאורה היה לו לכתוב זה לקמן אחר גמר כל הקיים): "ק כד"ס( בשער הכולל 72

, קרקע- ועדיין לא זכר קין שכירות החדרים ואגב, )וקין המפתחות ותקיעת כף(קבלן - רק קין המעות בערב
  ?"בקין גמור... ומעתה קה "ולמה אם כן כתב מיד כאן . שיוזכרו לקמן

יהיה בזה חשש עייל ופיק  דכוותו משום דאפילו אם קבל ממו חתימת יד ערב קבלן שלא ש לומרוי" :ומתרץ שם
י " ודעת רש.'ד שאיו קוה כולו אלא אם פירש כו"צ סעיף יו"מ סימן ק"א חו"מבואר ברמכל מקום  מ,אזוזי

לכן המוכר מגלה . והטור שדוקא המוכר צריך לגלות דעתו שמקה לו בהן את כולו ולא סגי באמירת הלוקח לחוד
בלי '  מעתה במעט הכסף קה לו כל כו, קבלן על שאר המעותחתימת יד הערבדעתו בפירוש מאחר שקבל ממו 

  ".שום תאי ושיור כלל
כדלקמן הערה " (יתר שאת ויתר עז"קרקע שיתבאר לקמן הוא רק ל- שכל קין אגב, ובוסף לזה יש לומר בפשטות

 ".מעכשיו ממש בקין גמור לחלוטין...  קה ומעתה): "קבלן- מיד אחר קין כסף בערב(ולכן מפרש כאן ). 81
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ואין לי עליו שום טענות ומענות , לוטין בלי שום תנאי ושיור כללמעכשיו ממש בקנין גמור לח
 בעד החמץ כשימכרנו כולו או מקצתו ז"מוכוכל המעות שיגיע ליד הערל , 73ופתחון פה בעולם
מחויב לסלק הכל ליד פלוני בן פלוני החתום , או לערלים אף גם בתוך הפסח, ליהודי אחר פסח

ל הבטיח להמתין לו כל היום "והחתום הנ. פילו פרוטה אחתא, ולא לידי כלל, ל" הנתימת ידובח
 ימים 'ובכפר ימתין ב(בכדי שיוכל למוכרו ליהודים שבעיר , אסרו חג באם שלא ימכור בפסח לערלים

או , ל אם ירצה לטרוח"בכדי שישתכר חצי רובל הנ, )בכדי שיסע הערל לעיר הסמוכה למכור שם
 לטרוח באלה אזי ז"מוכואם לא ירצה הערל . ל"ממקח הנשמא יבא יהודי מחוץ לעיר ויתן יותר 

ולי , ויתן לו ריוח דבר מועט כאשר יתפשרו ביניהם, 75ל יקבל ממנו בחזרה" שהחתום הנ74אפשר
 את מקומות של ז"מוכ בשכירות גמורה לערל 76ועוד זאת השכרתי.  אין לי שום עסק בזהתום מטההח

)  ימים' או ג'ובכפר ב(היום עד כלות יום או יומים  מ77 זהב בעד כל חדרחדבמקח א, ל"כל החמץ הנ

__________________ 
 ).27הערה ( כדלעיל 73
  ).41הערה (ושם , ) מדעתיהמר ליה דא,בא מציעאה דב"כדאיתא בהדיא בגמרא פ(כדלעיל  74

קח ממי במאתים ואקחו ממך לאחר הפסח ואחזיר ... רשאי ישראל לומר לכרי (ז "תמח סי' וכבר תבאר לעיל סי
, ולכן לא התיר כאן אלא, )96כדלעיל שם הערה (אמם יש בזה כמה חילוקי הלכות בפוסקים ). לך מעותיך

 .יסכים לקבל בחזרה את החמץ מהכרי, "ערב קבלן"שה, "אפשר"ש
ואקבל מהם , במקח השוה] החמץ[ן להכרי לך והבא לכאן קוים שיקו יאמר הערב קבל] הפסח[אחר " והייו ש75

במקח השוה שיתו ] החמץ[אקבל אי ממך , אך אם אין רצוך לטרוח בזה, המעות בעבור שכסתי בערבות בעדך
 הכל כפי שתבאר לקמן –" ל"רובל שהיית יכול להרויח אם היית מוכר לאחרים כ] חצי[ואתן לך ריוח , אחרים

  ).133והערה ( עין מכירת בהמה המבכרתל
 .ו"שאם לא יעשה כן אחר הפסח תהא זו הערמה למפרע ח, ותבאר לקמן שם

  ).77הערה (ראה לקמן  ו).44. 42הערות ( כדלעיל 76
כל (זהובים ' תעלה שכירות החדרים ב, לעשרה ימים אלו, חדרים עם החמץ שבהם'  והייו שאם משכיר לכרי ב77

ואותם משלם הכרי לישראל במזומים עבור שכירות החדרים . שהם חמישית רובל, ) עשירית רובל–זהוב 
  . ואותם אין הישראל צריך להחזיר לכרי, שהחמץ מוח בהם

אלא שאת ; )זהוב אחד(וסף לדמי שכירות החדרים שילם הכרי לישראל גם את דמי הקדימה עבור החמץ והה ב
, כאמור לעיל(כאשר הכרי מחזיר לערב קבלן את החמץ , קבלן להחזיר לו אחרי חג הפסח- זה מחוייב הערב

, שאחר חג הפסח, א אם כןיוצ". ל"אחר יכוי חצי רובל ואחד זהב ה"קבלן התחייב עצמו על מחיר החמץ - שהערב
ואחר כך ". ל"חצי רובל ואחד זהב ה"צריך לשלם לו את , קבלן מקבל מהכרי את כל החמץ- כאשר הערב

"). ל"חצי רובל ואחד זהב ה"גם הוא יתן לו את , כשהישראל המוכר יקבל בחזרה את החמץ מידי הערב קבלן
ולכאורה אין בזה סיבה , קבלן אל הכרי- ערבלא זכר כאן שמחזיר אותם ה, כ דמי שכירות החדרים"משא

  ?ולמה אם כן יסכים הכרי לשלם זאת .הגיוית שיצטרך לשלם לו זאת
הם פחות מחצי רובל שהישראל ותן לו , זהובים אלו ששילם לישראל' שהרי ב, ויש לומר שאין הכרי מקפיד על כך

  .כדלעיל בפים, ריוח
 ]את החמץ, מהכרי [ יקבל ממו]קבלן- הערב [ל"אפשר שהחתום ה"): בוסח השטר(ויתירה מזו אמר לעיל 

קבלן מחוייב להחזיר - והייו שבוסף לחצי רובל שהערב, " כאשר יתפשרו בייהםריוח דבר מועטויתן לו , בחזרה
כרי ככרי –ומסתמא יכלול זה ". ריוח דבר מועט"קבלן יוסיף לו עוד - אפשר הערב, ל"לגם את הסכום ששילם ה 

גם הוא יתן , ואחר כך כשהישראל המוכר יקבל בחזרה את החמץ מידי הערב קבלן(לישראל עבור שכירת החדרים 
  ".אחד זהב בעד כל חדר"מצא שהכרי לא יפסיד כלום ממה ששילם ). הזה" ריוח דבר מועט"לו את ה

*  
אחד זהב בעד כל " הוא והמחיר, כאשר הישראל משכיר לכרי את החדרים לעשרה ימים בלבד, כל זה הוא כאן

אמם לפעמים צריך הישראל להשכיר לכרי את החדרים . שהכרי צריך לשלם לישראל בעת מכירת החמץ" חדר
לשלם ): "104ובהערה (כדלקמן , מחיר השכירות גדול בהרבה' ואזי יהי, )102ובהערה , כדלקמן(לכל ימי הקיץ 

  ". לכל הקיץ עד שימכור השכר...שכירות כמה רובל 
ואז הרי גם דמי , על פי ההרשאה שתו לו, שהרב מוכר את החמץ של כל אשי הקהלה, וכן הוא גם בזמיו

ויתבאר לקמן ). 153 הערה , בהוספותכדלקמן(השכירות של החדרים שאצל כל אשי הקהלה יעלה סכום גדול 
, והייו שמשלם זהוב אחד דמי קדימה, שאז משלם הכרי את דמי השכירות על ידי ערב קבלן) "וש, הערה הבאה(

  .קבלן- ועל השאר מקבל התחייבות הערב
  : גם את–) קבלן ותן לכרי- שהערב(זה " ריוח דבר מועט"ואזי בהכרח יכלול 

  ).זהוב אחד(ירת החדרים הסכום ששילם עבור דמי קדימה של שכ) א
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וקבלתי ממנו דמי . ל"שיוכל אז למכור החמץ ליהודי שבעירנו או שחוץ לעיר הנ, אחר הפסח
 יהיה 80ואגב קנין שכירות החדרים. 79ין תורהוגם מסרתי לו המפתחות כד. 78ל במזומנים"השכירות הנ

 זה 82והרשות נתונה להעתיק מכתב. 81קנין דלעילקנוי לו כל החמץ שבהם ביתר שאת ויתר עז על 
___________________ 

  . עבור שארית תשלום של שכירות החדרים–מחילת החוב שחייב הכרי לערב קבלן ) ב
, הזה" ריוח דבר מועט"גם הוא יתן לו את ה, ואחר כך כשהישראל המוכר יקבל בחזרה את החמץ מידי הערב קבלן

-  גם את מחילת החוב שהתחייב הערבויכלול,  דמי קדימה שתן הכרי עבור שכירות החדרים–שהוא זהוב אחד 
  .קבלן לשלם ישראל עבור שכירות החדרים
  .מצא שהכרי לא יפסיד כלום ממה ששילם

*  
, מוצרי חמץ שזקוקים לקירור, לדוגמה(אמם יש עסקים של חמץ שלצורך שמירתם בימי הפסח יש הוצאות שוות 

שהישראל המוכר מוזיל ממחיר החמץ , )60ערה ראה לעיל ה(ובזה והגים , )שצריך לשלם עבור החשמל לקירור
וכיון שלמעשה יוצאות . אחוז או שים בשביל הוצאותיו של הכרי עבור שמירת החמץ עד למכירתו על ידו

סף בו(קבלן - שהוא חייב לשלם אל הערב, הה כל זה הוא על חשבון הכרי, הוצאות אלו מחשבון הישראל המוכר
  .את ההוצאות עבור שמירת החמץ באופן הראוי)  פחות אחוז או שים שהוזיל לו–למחיר החמץ 

ובעד השכירות והחזקתן שצריך לשלם שכר דירה ): "בהוספותראה לקמן (וכן הוא בוסח שטר המכירה ההוג עתה 
 עד שלשה ימים אחר חג שכירות לפועלים ולאמים במשך שים עשר יום מיום דלמטה, או מסי הממשלה) רעט(

קבלן את - ובמילא חייב הכרי לשלם אל הערב ".מכל מאה שקלים) 3%(הריי פוחת לו עוד שלשה אחוזים , הפסח
  .בוסף להוצאות שמירת החמץ באופן הראוי,  פחות שלושה אחוזים שהוזיל לו–מחיר החמץ 

קבלן את - ו שאחר הפסח מחזיר הכרי אל הערבוהיי. זה גם את ההוצאות האלו" ריוח דבר מועט"ובאופן זה יכלול 
ואת ההוצאות עבור , שכולל את מחיר החמץ פחות שלושה אחוזים, תמורת כל המעות שחייב לו, החמץ המכר

  .שמירת החמץ בימי הפסח
הוא יותר ממחיר החמץ ) והוצאות שמירת החמץ בפסח, מחיר החמץ פחות שלושה אחוזים(ל "ואף אם סך הכל מה

  .קבלן מהכרי את החמץ תמורת כל מה שהכרי חייב לו- מכל מקום מקבל הערב, וה עתהעצמו שש
וסח שטר המכירה הו"אלא שבהוג אצליכרי את מחיר החמץ בשלושה אחוזים , ל הגם –מוזיל הישראל אל ה 

לקמן  (כאמור בשטר המכירה ההוג אצליו. תמורת התשלום של הכרי עבור שכירת החדרים שהחמץ מוח בהם
במשך שים עשר יום מיום דלמטה עד ) ... רעט(ובעד השכירות והחזקתן שצריך לשלם שכר דירה ): "בהוספות

והייו בעד מה שהתחייב ". מכל מאה שקלים) 3%(הריי פוחת לו עוד שלשה אחוזים , שלשה ימים אחר חג הפסח
  ).וסף לדמי קדימה שתן עבור שכירתםב" (כפי המקח והשער השוה"לתת לערב קבלן תמורת שכירת החדרים 

)  פחות א–קבלן את מחיר החמץ שקה - הכרי שאר חייב אל הערב, שבוסח מכירת החמץ ההוג עתה, יוצא אם כן
שלושת האחוזים ) ג. הסכום שהוזיל הישראל לכרי כדי שירויח מהקיה והמכירה) ב. דמי הקדימה שתן הכרי

ובוסף לזה ; והתשלום שצריך לשלם עבור שכירת החדרים, וצאות שיהיו לושהוזיל הישראל לכרי תמורת הה
קירור , חשמל(וההוצאות שהיו לישראל לצורך שמירת החמץ , קבלן את דמי שכירות החדרים- חייב הכרי לערב

  .ומוחל לו על כל שארית חיובי הכרי, ותמורת כל אלה מקבל הערב קבלן את החמץ אחר הפסח). ב"וכיו
ולהסביר לו : "כאמור לקמן, יבין ויבאר את תוכן האמור כאן אל הכרי, הכרח שהרב המוכר את החמץואולי ב

 ).90ראה לקמן הערה " (היטב כל העין מראש ועד סוף
א הוצרך ולכן ל, ) עשירית רובל–כל זהוב ( זהוב אחד לכל חדר שהחמץ מוח בו – שאיה עולה אלא דבר מועט 78

  ".במזומים "–כי הכרי יסכים לשלם סכום קטן זה לישראל בשעת מכירת החמץ , לערב קבלן
, ואז מחיר השכירות הוא הרבה יותר, אמם לפעמים צריך הישראל להשכיר לכרי את החדרים לכל ימי הקיץ

קבלן גם -  זקוקים לערבולכן .הכרי מוכן לשלם סכום זה לישראל בשעת מכירת החמץ במזומים' ובודא לא יהי
  ".ל" ההערב קבלן כלל הכל בחתימת יד  ...כמה רובל ... לכל הקיץ... שכירות ): "כדלקמן(עבור השכירות הזאת 
שגם דמי , על פי ההרשאה שתו לו, שהרב מוכר לכרי את החמץ של כל אשי הקהלה, וכן הוא גם בזמיו

לכן . מוכן לשלם עבורם במזומים' והכרי לא יהי, ה סכום גדולהשכירות של החדרים שאצל כל אשי הקהלה יעל
והכרי איו , )153הערה , בהוספותכדלקמן (קבלן - שגם שכירות החדרים כלל בהתחייבות הערב, הוג בזמיו

ראה גם לעיל (קבלן - ת הערביחד עם התחייבו, אלא דמי קדימה בלבד, )אל הרב המוכר(ותן בשעת מכירת החמץ 
 ).90לקמן הערה . 43הערה 

הרי הוא מוסר את המפתחות לכרי גם , )61ובהערה , בפים(כמבואר לעיל ,  בוסף למסירת המפתחות לשם קין79
 .שבזה מדבר כאן, ל אל מקום החמץ שקהכדי לתת לו דריסת רג

 ).44הערה ( ראה לעיל 80
רוצה לומר שאין כוותו , שעושים אלו ריבוי הקיים לרווחא דמילתא): "ב, לב( תבאר בפסקי דיים צמח צדק 81

, ל" החמץ ביתר שאת על קיים הז שיאמר לו שעל ידי אגב יהיה קוי לו"וכן כתב אא... שיקה בכולם דייקא 
  ".ביתר שאת דייקא

 ולפיכך לא כתב רביו הגאון , אין קין אגב קוה באיו יהודיש אומריםולפי שי): "יא' סי(בשארית יהודה וכן הוא 
  ".ל קין זה אלא ליתר שאת"ז
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 להיות תוקף 83ה"ה על נייר הארבאווי ולשלם נתינת הקיר"בלשון רוסיא באיזה מקום משפט הקיר
ל והן על "הן על שכירות החדרים הנ, ה"ט הנעשה כנימוס ודת הקיר" זה כתוקף קאנטראק84מכתב

  .' פה כו86ד ניסן" באתי על החתום היום יום י85ולראיה. ל"מכירת חמץ הנ

___________________ 
לעיל הערה כד" (כשיו ממשז מע"ומעתה קה כל החמץ לערל מוכ): "קבלן- מיד אחרי קין כסף בערב(וכאמור לעיל 

  ".יתר שאת ויתר עז על קין דלעיל"קרקע הוא רק ל- ולכן מפרש כאן שכל קין אגב). 72
*  

ל " ולפיכך לא כתב רביו הגאון ז, אין קין אגב קוה באיו יהודיש אומריםולפי שי): "יא' סי(והה בשארית יהודה 
  ".אי רגיל לצוות להוסיף קין חליפין. שאתקין זה אלא ליתר 

בשיהם יש פוסקים הסוברים שמועיל בכרי ויש פוסקים , שהן בקין אגב והן בקין חליפין, וביאור דבריו
ואגב קין "שכן כותב בשטר המכירה , ורביו לא צוה להוסיף את קין אגב רק ליתר שאת, הסוברים שאיו מועיל

ין דלעילשכירות החדרים יהיה קין , "וי לו כל החמץ שבהם ביתר שאת ויתר עז על קו שאין סומכים על קהיי
שגם הוא מועיל , "אי רגיל לצוות להוסיף קין חליפין"אשר לכן . זה בלבד רק בתור תוספת לקין כסף העיקרי

  .לכמה פוסקים
בראיות דכרי איו קוה בקין האריך "ך ש"ג את דברי הש"תמא סק' אמם רביו הביא בקוטרס אחרון שבסי

והייו שהן ". אבל הזכרתי כאן לעין דיעבד, ח"תמ' לכך לא הזכרתי קין סודר בפים בסי" ומוסיף אשר ,"סודר
קי דיים צמח וכן כתב בפס. ע והן בסדר מכירת החמץ הזכיר רק את קין אגב קרקע ולא את קין אגב סודר"בשו
  ".י לא מהין סודרדק) "א, לב (צדק

הרי כותב , ח ובסדר מכירת חמץ"תמ' מאיזה טעם דייק רביו שלא להזכיר קין סודר בסי, ולכאורה הוא דבר תימה
 שלכמה דיעות אים מועילים גם קיים כאלו, שליתר שאת וליתר עז מוסיף עוד כמה קיים לרווחא דמילתא

כזכר (קין מסירת המפתחות ) ג, קין תקיעת כף)  ב,קין אגב קרקע)  א:וה להוסיף על קין המעות ולכן צי.בכרי
ומדוע אם כן לא וסיף גם , )99כדלקמן הערה (קין חצר משום יד ) ה, )66 הערה עילכדל(קין פרוטה ) ד, )לעיל

  ?יל גם בכרי לכמה פוסקיםשמוע, קין סודר
אשר יקה , גבי הערב קבלן, הסודרשהרי רביו הזכיר בסדר מכירת חמץ את קין , ובאמת רואים בזה דיוק מיוחד

וככה יעשה באמת ישראל בעל החמץ ליתן כף בגדו שיאחז בו החתום : "ממו את התחייבותו על ידי קין סודר
  ".כהוג בכל קין אגב סודר

ך "וכדברי הש, דייק ולא הזכיר את הקין הזה אפילו בתור סיף ליתר שאת וליתר עז,  לקין הכריכ בקשר"משא
גבי חמץ האריכו הפוסקים וכל האחרוים לעשות בהיתר ": כאשר דן בקין סודר בכרי) ל"קכג סק' מ סי"חו(

  ".בחליפים' ואם איתא לקיהו יהלי, להקות לו היכא דלא אפשר במשיכה
 וליקט ספרים רבים הדים בהוספת קין סודר ,)ל"ט ס' מערכת חמץ ומצה סי(אריך בושא זה בשדי חמד וכבר ה

  .והתמהים על רביו הזקן שלא הוסיף קין זה, במכירת חמץ
 , שלור מכירהשאפשר שרביו הזקן לא הוצרך לקין חליפין בשט, כתב) ו"ד סקס"ד סכ"ח(ת דברי מלכיאל "ובשו

.  כון לעשות כל הקיים שאפשר,אבל אצליו שיש הרבה פקפוקים, ם"ר בעצמו חמצו לעכודהוא ליחיד שמוכ
מ "ב(' ובתוס, כיון שהרב עושה את הקין חליפין בשליחות בעלי החמץ,  כותב שיש סברא שאצליו גרער כךאח
ש "י מש"שב עפומיי,  גם שלוחו של הכרי ולא מהיריך להיותמבואר שכדי לעשות זאת צ) ה בשלמא"ב ד, עא

  .ו לעין קין מעות"סקט
לבעל הטהרת (המקה '  ובס,)אות יח, סדר התהגות בעין מכירת חמץ, לבעל מסגרת השלחן(בישועות חכמה 

 וכן הוא, לעילל המובאים "פי דברי מהריל ע, רוצים לההיג גם את קין אגב סודר מאת הכרי ,)ד"סקקצ, ישראל
אמם ברוב וסחי השטר . תג' עמ" פסקי פרי מגדים"ב) בעל שער הכולל(וט ד לאווא"בוסח השטר של מוהרא

י אכרי"מרבין אגב סודר אצל הזכר ק ו לאיזכרים, ש שהיו לפו הזקן הפיק מפומי, וכדברי רביוכיון ד '
  .'דרב כו

י אכרי"מכל מקום יש מרבין אגב סודר מהש המוסיפים גם ק. 
 ).32הערה (וראה לעיל . כיון שאיו שטר קין, "מכתב"שם  כך הוא מכהו רביו ב82
שמשלמים עליו מס , כי קין רשמי צריך להיות כתוב ברוסית על ייר רשמי". מס בולים" ייר רשמי ששולם עליו 83

  ).קפא' מבית הגזים סוף ע"ראה (מיוחד 
 כי אם ,ה אין זה מספיק"עתה לפי הראה להימוס ודת הקיר): " בוסחש"ה גם לפמ"לה ד' סי" (דברי חמיה"וב

  )].ה ושטר מכירההודע(ייר רשמי " [)וייאווקע וקופצע(בלשון רוסיא וייר זאקאע 
 שלפי הראה היה צריך לכתוב בלשון רוסיא על ,ה כתב"ל' ת דברי חמיה סי"בשו): "ק לג"ס" (שער הכולל"אבל ב

 רק מי שרוצה לתבוע בזה , כי מכירת מטלטלין ושכירות חדרים כתבים בכל לשון, לא כן הוא אבל,ל"עכ' ייר כו
 ).רג' ט ע' חוב. י.קובץ יגדיל תורה "וראה " (הכתב במקום משפט צריך להעתיקו בלשון רוסיא

 ).32הערה ( ראה לעיל 84
ולכן כתבו כמה מהאחרוים שלא לכתוב (שלכמה דיעות אין מועיל וסח זה בשטר קין ) 32הערה ( ראה לעיל 85

 .מועיל וסח זה',  שהשטר הוא רק לראי,אמם לתיקון רביו). וסח זה בסוף שטר מכירת חמץ
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  קריאת השטרות

ולהסביר , וגם נוסח חתימת יד מהערב קבלן,  באזני הערל88 הזה בלשון רוסיא87 נוסח המכתבולקרות
  .90 כל הענין מראש ועד סוף89לו היטב

  שטר הערב קבלן

  .91וזהו נוסח חתימת יד מהערב קבלן

ני בן פלוני ליהודי פלוני איך שכל הסך שמגיע מערל פלו,  דלמטה תעיד עלי כמאה עדיםחתימת ידי
 92במקח המבואר בשטר מכירה,  בעד כל החמץ שקנה ממנו בקנין גמור ומכירה חלוטה,בן פלוני

לא יאוחר משני ימים אחר , ל לזמן פרעון"מחויב אני החתום מטה לסלק ליהודי הנ, שמסר לידו
כפי החשבון , ל"הנבעד הערל , בלי שום טענות ומענות ופתחון פה בעולם, במזומנים, הפסח הלז

 ואף גם אם לא ימכרנו כלל ואקבלנו .93אם ימכרנו הערל לאחרים, )או המשקל(שיעלה אחר המדידה 
 אם לא .ל"ל לזמן פרעון הנ" לסלק לידי פלוני בן פלוני הנ, הריני מחויב למוכרו בעצמי,ממנו בחובו

אגב סודר מיד פלוני בן וחיוב זה קבלתי בקנין . שיתרצה מרצונו הטוב לקבל החמץ בפרעון חובו
  . ולראיה באתי על החתום,ל"פלוני הנ

___________________ 
): צז' מז וסי' סי(ת צמח צדק "שו). שדן אם לפי זה צריך לבדוק החדרים המכרים(לה '  ראה דברי חמיה סי86

  ".מהכי תיתי אמר שיחוייב בבדיקה... כיון שדעתו בעת חיוב הבדיקה למכור ולהשכיר הכל למחר "
 בערב פסח אפילו ...  בפסח חדר לשום בתוכו חמץ...אסור להשכיר לכרי ): "יא- ח"ת ס' סי(ואף שתבאר לעיל 

 את מקומות של כל החמץ ז"מוכגמורה לערל השכרתי בשכירות : " ואם כן איך כותב כאן".קודם שעה חמישית
יסן"היום יום י ... ל"ה תבאר הטעם לעיל שם ". ד57הערה (ו(. 

 ).32הערה ( ראה לעיל 87
 . או באיזה לשון שמבין הכרי88
 .לעין מכירת בהמה המבכרת,  ראה גם לקמן89
כי אם לא יבארו זאת לפיו הרי זה כאילו , )77הערה (ה כולל זה גם את תוכן כללות העין שתבאר לעיל  לכאור90

ישאר הכרי חייב אל , )קבלן במחיר שמכרו לו- אם ירצה למכור את החמץ אל הערב(אמרו לו שאחר חג הפסח 
 ). במחיר השוק–לימי הפסח שכירות אלפי החדרים , קבלן סכום עתק- הערב

  לקמןולכן לא מופיע. גם לעין מכירת בהמה המבכרת) פחות או יותר(היא , קבלן שלפיו-  וסח חתימת יד ערב91
. 123הערות (אבל ראה לקמן ". כוסח דלעיל: "ואמר שם רק, קבלן למכירת בהמה מבכרת- וסח חתימת יד ערב

  .ולקמן בסקירה על סדר מכירת חמץ פרק ב). 136
 ".ערב קבלן"שמכים אותו בשם הכללי של , "ערב שלוף דוץ"שהכווה ל, )27הערה (וראה לעיל 

 ).32הערה ( ראה לעיל 92
 , אם יעכבו לעצמו או ימכרו לאחריםריך לומר וצ,בים אומרים שיש כאן חסרון בדפוסר): "ק לה"ס( שער הכולל 93

אבל באמת אין .  שאם יעכבו לעצמו יוכל הערב לומר שעל זה לא כסתי בערבות, עיקר חסר מן הספרם לא כןדא
 מטה לסלק  כי מחיוב הערבות כבר גמר באמרו כמה שמגיע מן הקוה מחוייב אי החותם,כאן שום חסרון

ש לקמן לעין " כמ,והתיבות אם ימכרו לאחרים משכים למטה. 'במזומים בלי שום טעות ומעות ופתחון פה כו
מו כן  וכ,ו"שלא תהא הערמה למפרע ח' כו'  לאחר שתלד ואמר לו הערב קבלן לך והבא קוים כובהמה המבכרת

ם ימכרו לאחרים או אקבלו בחובו הריי מחוייב  מתה הערב קבלן עם המוכר א,בכאן שלא יהיה הערמה למפרע
 ואין לך שום , ואם תתרצה לקבל ממי החמץ הרי זה קין חדש שתקה ממי,למוכרו בעצמי לסלק לך במזומן

ה הו לאחרים,ל"עסק עם הקוה עמו שיחזיר לו ם לא כן דא, וצריך להתחיל המדובר מן אם ימכרהוי כמת 
  ".דוקא את החמץ

אם ימכור "אשר התיבות , וסח שטר התחייבות הערב קבלן במכירת בהמה המבכרת) 136הערה ( לקמן אמם ראה
ולא מתאים כל כך פירוש האמור , )'מחויב אי החתם מטה לסלק כו: לפי התיבות(באים בתחלה " הפרה לאחרים

הייו שהמכירה לאחרים ".  טרחתו אם ימכור הפרה לאחריםבעד... ואחרי יקוי : "אלא כפי שתפרש שם, כאן
  .היקוי בעד טרחתו ממחיר הפרהסכום זכרת לעין 

והייו כאמור ". אם ימכרו הערל לאחרים... כפי החשבון שיעלה : " שזהו פירוש הדברים גם כאןמסתברואם כן 
וכן לקמן בסמוך . "חתו למכור החמץ בעד טר,הריי פוחת לו חצי רובל שירויח לעצמו"לעיל בשטר המכירה 

הרי שמחיר החמץ מבוסס על זה שבדעתו למכרו ; " אם ירצה לטרוח למכור החמץ לאחרים,ל"שירויח חצי רוב"
 .לאחרים
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  הקנינים ומסירת השטרות

  .94כנהוג בכל קנין אגב סודר, ליתן כנף בגדו שיאחז בו החתום,  יעשה באמת ישראל בעל החמץוככה

ימסור המשרת הקולמוס ליד , 95 ולא משרת שיכול לחתום,והדר בכפר יחידי ואין לו בן בעל מצוה
  .אחר שיאחז בבגד, 96ת שיחתום שמו פלוני בן פלוניבעל הבי

ואפילו כמה ימים או ,  יסע לכפר שיש שם ישראלים או לעיר הסמוכה,ומי שאין לו משרת יהודי כלל
ל "ויבקש שם מאיזה יהודי אוהבו שיתן לו חתימת יד על ערבות קבלנות כנוסח הנ, שבועות לפני פסח

שיאחז בבגדו , גם יקנה ממנו בקנין אגב סודר כנהוגו, בעד הערל אשר בדעתו למכור לו החמץ
ל מאוהבו ליד הערל כמו שעה ושתים "ובבואו לביתו ימסור חתימת יד הנ, ל"להתחייב חיוב גמור כנ
שחפץ בטובתו שירויח , ל בחסדו וטובו"ויאמר לו שחתימת יד זו שלח אוהבו הנ, קודם מכירת החמץ

  .ל"וכפי הסך שיתפשרו אם לא ירצה לטרוח כנ, אחריםל אם ירצה לטרוח למכור החמץ ל"חצי רוב

 יבקש , ליד הערל97 לפני מסירת המפתחות והשטר מכירה, בשעת מכירת החמץ ממשר כךואח
  .98ל"מהערל שימסור חתימת יד אוהבו הנ

 ,ל"ויקרא לפניו השטר מכירה וגם מכתב חתימת יד הנ,  ימסור השטר מכירה והמפתחותר כךואח
  .ל"באר היטב כנר לו הכל ]י[ויסב

בשעה שמוסר לו  שהחמץ בהם 99 הדבר אם אפשר שיהיה ערל הקונה עומד בצד וסמוך להחדריםנכון
  .המפתחות

__________________ 
שיאחז בבגדו להתחייב חיוב , וגם יקה ממו בקין אגב סודר כהוג: "וכן לקמן בסמוך ( מה שהצריך רביו קין94

67ראה לעיל הערה (וא ערב בשעת מתן מעות אף שכאן ה, )ל"גמור כ( ,יןו צריך קע "כמבואר בשו, שאי)מ "חו
  ".שתעבד הערב ואיו צריך קין, אמר להם בשעת מתן מעות הלוהו ואי ערב): "ב"קכט ס' סי

צריך ,  כאן שהיא מכירה ולא הלוואהכ"משא, )ב, ב קעה"ב(מטעם שכן על אמותו הלוהו , הה זהו דוקא בהלוואה
ך "ט וש"קכו סי' ע סי"וטוש, ו"ך סקט"ה וש"א שם ס"וגבי מתה ראה רמ(קין גם בערב בשעת מתן מעות 

 ).ח"סקע
  .שאיו יודע קרוא וכתוב, הייו שיש לו משרת יהודי 95
שטר חוב שאין גובין בו : ")ח"עדות סי' הל(לקמן כמבואר ,  ששטר ההתחייבות של הערב קבלן סגי אף בלא עדים96

 כגון שטרי ... אלא שחתם הלוה חתימת ידו , כגון שטר חוב שאין עליו עדים חתומים לקיים העין...ממשועבדים 
  .שלא בפי עדים, וכן הכא במכירת חמץ דסגי בקין אגב סודר גרידא ". אלוחוב ההוגים במדיות

ולזה סגי גם , השטר אל הישראל בתור תשלום על החמץומה שכותבים השטר הוא רק כדי שהכרי ימסור את 
  .קבלן גרידא- בחתימת הערב

אם המתחייב בעצמו חותם על השטר כמו שוהגים ): "ב"עדות סכ' הל (לקמןכמבואר , וסגי אף במסירת הקולמוס
 ". ומצוה לאחר לחתום חתימתו במסירת הקולמוס, ואיו יודע לחתום,עכשיו

 ).32הערה ( ראה לעיל 97
ולכן צריך להיות , הוא עיקר הקין, קבלן שמקבל מהכרי- קדימה עם שטר הערב- שהוא על ידי דמי,  שקין הכסף98

 ).67כדלעיל הערה (שעשים ליתר שאת , לפי מסירת השטר מכירה ושאר הקיים
 מכר לו את החמץ שבתוכו אין ר כךפ שמתחלה מכר לו את החדר ואח"אע): "א"סוף סי (תמח' לעיל סי ראה 99

 שהחצר , שלא אמרו חצרו של אדם קוה לו אלא בישראל,החמץ קה להכרי על ידי שהוא מוח בחדרו של כרי
  ". אבל אין שלוחו של כרי כמותו,הוא כשלוחו ושלוחו של ישראל כמותו
תמח ' לעיל סיראה ( אף בכרי מטעם ידשאז יש אומרים שקוה ,  לחדריםומכל מקום כון שהכרי יהיה סמוך

  ).72ושם הערה , א"סי
  ).81הערה (כדלעיל , ואם כן הוי לדעה זו קין וסף ביתר שאת על שאר הקיים

 ).132בהערה ו (לקמןדז הוא גם במכירת בהמה מבכרת " ועד
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  מכירת שכר שתחת הקרח

ואם יוציאוהו מתחת הקרח יתקלקל ויהיה הפסד , 100ע" שיש לו שכר תחת הקרח שקורין מארצווומי
א מושכר לו עד אחר "שקורין לידאוונשהבנין שעל הקרח , ל" הנ101יכתוב בשטר מכירה, מרובה
 ויפסוק לו איזה מקח .עד שיומכר השכר, 102 והבור שבו הקרח מושכר לו עם הקרח לכל הקיץ,הפסח

וגם לשלם , 103השוה כמה רובל כמו שאפשר לקבל בעיר זו ממי שרוצה לקנות השכר במקח השוה
יעלה ויגיע מהערל בעד  וסך הזה ש. בעד הקרח לכל הקיץ עד שימכור השכר104שכירות כמה רובל
 יהיה נכלל הכל בחתימת יד הערב קבלן , ועוד כמה רובל בעד שכירות הקרח,השכר אחר המדידה

שנתחייב בקנין אגב סודר לסלק הכל לבעל החמץ במזומנים ביום או יומים אחר הפסח , 105ל"הנ
  .ל"ל כניר אם ירצה להשתכר חצי רוב שיקבל מאיזה קונה שבע,והוא יקבל הכל מהערל, ל"כנ

  מכירת בהמה המבכרת

  הקניית הבהמה לנכרי

 ענין מכירת בהמה המבכרת ם כןבאתי כמזכיר ג,  דמכירת חמץ לנכרי107 לענין באותו ענין106ומענין
 להקנות ,112ך" ש'ד סי"ע יו" וטוש111ש" שברא110 להבין אמרי בינה109 לא רבים יחכמו108כי. לנכרי

__________________ 
 עד סוף  תחת הקרחשמורהצריכה להיות שהבירה  ,שפירושו, הקפאה דהייו" מאראז "מלשון הכווה אולי 100

 .הקיץ
 ).32הערה ( ראה לעיל 101
אי , לו ערך' ציאוהו אחר הפסח ולא יהיכיון שהשכר יתקלקל כשיו): "קב' ע" כבוד מלכים("מ לדא " וביאר הגר102

ואם מגבילים אותו , ראוי למכירה' אפשר למכור לגוי השכר אלא אם ותים לו האפשרות להשאיר השכר עד שיהי
כי הגבלת שכירות המקום גורמת שהגוי קוה דבר שאין , בשכירות הבור רק עד אחרי הפסח זה מבטל המכירה

אמם אחר הפסח . השכר ראוי' ולכן חייבים להשכיר לו המקום עד שיהי, יסהדהייו שכר באמצע התס, עליו מקח
יוכל הגוי למכור השכר מיד לאחר או לערב קבלן באותם תאים שהוא קה כי בידו שכירות מקום השכר עד לזמן 

רה והבי, אף שאיה תחת הקרח, לפי זה גם במבשלת שכר. ואותה זכות יעביר לקוה ממו, הוצאת השכר כרגיל
כי אם מצד המכירה והשכירות , יש להשכיר בריכות התסיסה עד סוף תקופת התסיסה, מצאת בבריכות התסיסה

אם , כמו כן בבור תחמיץ. יצטרך הגוי להוציא הבירה לפי גמר התסיסה אין מקח לבירה ואי אפשר למכרה
 ".אז חלה המכירה כדיןורק , מוכן בכלות הפסח יש להשכיר את הבור עד גמר התסיסה' התחמיץ לא יהי

אין מחירו אף ש ו.שעדיין הוא פחות ממחיר השכר שגמרה תסיסתו,  מקח השוה של השכר לפי גמר התסיסה103
שאפשר לקבל בעיר זו ממי שרוצה "מכל מקום ישער כמה . )שהרי לא רגיל למכור בירה לפי גמר התסיסה (ידוע

 ). 121וראה לקמן הערה " (לקות השכר במקח השוה
, )כל זהוב עשירית רובל(שהוא זהוב אחד לחדר ) 77ובהערה , סימן ו( שהשכרת החדרים לימי הפסח תבאר לעיל 104

 .מחירו כמה רובל, לכל ימי הקיץ) ב. (קרח) א: (כ כאן שהוא"משא
כדלעיל (משלם הכרי במזומים , " זהב בעד כל חדרחדא" הם רק שדמי שכירות החדרים,  במכירת חמץ הרגילה105

  .קבלן על תשלום השכירות הזאת- ואיו זקוק לערב, )78הערה 
לכן צריך לכלול גם סכום זה , )ראה הערה הקודמת" (כמה רובל"אמם כאן שדמי השכירות של כל ימי הקיץ הוא 

  ).43ראה גם לעיל הערה (ן קבל- בהתחייבות הערב
. קבלן- שאר הכרי חייב לערב, בעד ימי הפסח, והה סכום זה שהתחייב הכרי לשלם עבור שכירת הבין והקרח

אזי מוחל לו הערב קבלן גם , )תמורת המעות שחייב לו(קבלן - בשעה שהכרי מחזיר את השכר לערב, ואחר הפסח
 ).77הערה (וכדלעיל ,  עבור שכירת הבין והקרח בימי הפסחאת המעות

דפסה " (עין מכירת בהמה המבכרת: "ומתחיל, כחטיבה פרדת) א,  סד2145(יד -  החלק השי הזה מועתק בכתב106
 תאחדו לחטיבה אחת, ואחר כך). שכט' ז ע"חמ. י.בקובץ יגדיל תורהימתחיל החל, כשין : "ק השין לעומע

לקמן בסקירה על סדר ראה " (באתי כמזכיר גם כן עין מכירת בהמה המבכרת, באותו עין דמכירת חמץ לכרי
  ). פרק ב,מכירת חמץ

שיויים אלו מצוייים לקמן בשולי (כשהתאחדו שיהם לחטיבה אחת , זה גרם לשיויי לשון וספים שתיקן רביו
 ).הגליון

 .א, ן ופ קידושי" ע107
 .אשר: י" בכת108
 .ט, פ איוב לב" ע109
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 בהקנאת האוזן לבדה ,ל" אשר כוונתם ז.'ו מהנכרי כ113אוזן הפרה וגם מקום הפרה בפרוטה שיקבל
 לפי דעת ורצון הישראל , במזומנים היא דמי כל האוזן כולה114לפי שהפרוטה שמקבל, דווקא

 אבל אינו מתרצה ודאי למכור כל הפרה לנכרי בדבר .כדי לפטור בהמתו מהבכורה, שמתרצה בכך
 כדלעיל ,מותר במלוה אינו מועילולמכור בהקפה ולזקוף ה .ונוח לו יותר ליתן הבכור לכהן, מועט

  .115גבי מכירת חמץ

צריך ליזהר מאד להתנהג , 116 אלא למכור כל הפרה,והלכך לפי מנהגינו שאין נוהגין במכירת האוזן
דאיסור קדשים בחוץ חמור כבל יראה ובל ימצא , במכירת בהמה המבכרת כבמכירת חמץ ממש

לפי שבנימוסיהם אין נוהגין לכתוב , 119 שטר מכירהין צריךרק דא(ו " ח118 דענוש כרת117דחמץ
כשאין הקונה מקבלו תיכף , ש"ט על מכירת יי"ט על מכירת פרה כמו שכותבין קאנטראק"קאנטראק

  ).ומיד

  ערב קבלן

כמו שאפשר לקבל סך זה במזומנים , ולזאת צריך לפסוק תחלה עם הנכרי דמי הבהמה במקח השוה

___________________ 
 .ב, פ משלי א" ע110
... אמר רב הוא אפילו אזו , וכמה יהא שותפות לעובד כוכבים ותהא פטורה מן הבכורה): "ב' א סי"פ( בכורות 111

, ויקה לו המקום שהבהמה עומדת שם, והמחוור שבכולן שיקבל מן העובד כוכבים פרוטה... והילכתא כרב הוא 
 ".יקה לו אוזן הבהמהו
והקין ... כדי לפטרו מהבכורה , מצוה לשתף עם העובד כוכבים קודם שיצא לאויר העולם, בזמן הזה":  סעיף ו112

 ". והמקום יקה לו חלק באם, ויקה לו המקום שהבהמה עומדת שם,יהיה שיקבל פרוטה מהעובד כוכבים
 .שמקבל: י" בכת113
 .ם"שמקבל מהעכו: י" בכת114
  ].25. 24צוייו לעיל הערות )" [ל בתרומת הדשן וגדולי הראשוים"י ז"בשם מהרא(כמו במכירת חמץ : "י" בכת115

 .שמתחילה כתב חלק זה כחטיבה פרדת מסדר מכירת חמץ, )106הערה (והייו כדלעיל 
וראה להחמיר ולהקות ): "זק "ק ג וס"שכ ס' ד סי"ך יו"הובא בש. ה רב אשי"א ד, ז עא"ע(' מבואר בתוסכ 116

אמם אין . כגון הריאה והראש מן הבהמה או מן העובר כשהיא מעוברת, לעובד כוכבים דבר שעושה אותה טרפה
ואף על פי ששוה יותר כפלים , טהאלא סגי שיקם בפרו, צריך שיתן העובד כוכבים מעות שוה הראש והריאה

  ".שאן סהדי שהישראל גמר ואקי לעובד כוכבים כדי להפטר מן הבהמה, אפילו הכי אין לחוש משום ביטול מקח
' ד סי"ב יו"ח(ת חתם סופר "והטעם תבאר בשו.  הפרה לא סגי בפרוטהכלשלפי המהג למכור , ועל זה כותב כאן

 מרויח , והגוי יקחו לעצמו בדבר מועט,שאפילו אם יפסיד את האבר, ולתיח במוכר רק אבר אחד בז): "שיא
העז כולו '  מה שאין כן היכי שמכר. דשוה הרבה טפי מאותו האבר,הישראל הרבה יותר בולד שפטר מהבכורה

בודאי לא סמכה , ההפסד רב מכפלים מדמי הולד' שאם תחזיק הכרית העז במחיר חצי זהוב יהי, בדבר מועט
  ".להקותדעתו 

ז "הוא הגאון מוהרש, ואי מצאתי חבר לספר החתם סופר): "ו"ג סט' מערכת בכור בהמה סי(ותבאר בשדי חמד 
  ".בהלכות מכירת חמץ

והרי אפשר , " אלא למכור כל הפרה,שאין והגין במכירת האוזןמהגיו "עדיין לא תברר הטעם והמקור ללא שא
פו ' ד סי"להורות תן ח. ח- אות ז" חוסן ישועות", קעז' סי" ועות חכמהיש"ראה (למכור את הלב בלבדו בפרוטה 

 ).א"סי
לפיכך ...  ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא לעוש כרתכיון שהחמירה בו תורה ... חמץ ): "י תמז"רס (לעיל ראה 117

  ".החמירו בו חכמים
שהחמירה תורה בבל יראה ובל "שרביו הצריך להחמיר במכירת חמץ הוא שעיקר הטעם , )7הערה (ותבאר לעיל 

  ".ימצא
כיון , פ הטעם השי להחמיר"יש כאן עכ, שאין בה הטעם הראשון להחמיר, אמם כאן במכירת בהמה המבכרת

 .שהוא חיוב כרת
וכל  (ד- א"א ה"פם הלכות שגגות "רמב. ) והשוחט ומעלה בחוץ ...שלשים ושש כריתות בתורה (א,  כריתות ב118

 ולכן צריך להחמיר גם בזה ).השוחט קדשים חוץ לעזרה... חייבין על שגגתה חטאת , עבירה שחייבין על זדוה כרת
 .כדעת הפוסקים דלא סגי בזקיפת מותר המעות במלוה

 ).32הערה ( ראה לעיל 119
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ואף שעכשיו . עיר שירצו אז לקנותן במזומנים מאיזה קונים שב,120בעד פרה זו ובעד הולד כשתלד
הרי בעד יתרון ועודף הזה יתן לה הישראל מזונות עד לאחר , בשעת מכירה אינה שוה כל כך

  .121שתלד

, לקנות הפרה בקנין גמור לחלוטין, ב שקורין זדאטיק כדרך התגרים" זהב אוף גאחדויקבל מהנכרי א
ועל המותר יקבל ממנו חתימת . רחתו למכור במזומניםויבטיח לו לנכות לו רבע רובל מסך זה בעד ט

איך שנכנס בערב קבלן בעד הנכרי בעד הסך המגיע ממנו לבעל , אחד מבני ביתו או שכנו, יד ישראל
  .ובזה יוצא לכל הדעות בדין קנין כסף המוזכר בפוסקים. 123כנוסח דלעיל, 122ל"אחר נכיון הנ, הפרה

  קנין משיכה

, 128 דמי שכירות127 או פחות126קטנים' יקבל מהנכרי עוד ה, 125שיכה לכל הדעות בקנין מ124ולצאת

__________________ 
  .לפי הלידה,  ולא המחיר ששוה עתה כשמוכר120
". לפי העת וזמן דהאידא... כפי השער ומקח השוה שבעיר זו ): "ריש סימן ו(עיל גבי מכירת חמץ כתב רביו ל

  .והייו כי אין הפרש במחיר החמץ בין עתה לפי הפסח לבין לאחרי הפסח
רו מצריך רביו למכ, שהמחיר של הפרה והעובר אחר הלידה הוא גדול יותר מאשר עתה לפי הלידה, כ כאן"משא

  .במחיר שאחר הלידה
מתאים יותר לכאורה שימכרו במחיר השוה עתה ' והי, ואף שהוא מוכר לו את הפרה המעוברת עתה קודם הלידה

 ).ראה הערה הבאה(מהטעם שיבואר בסמוך , מכל מקום מעדיף רביו למכרו במחיר שלאחר הלידה. קודם הלידה
יתרון ועודף הזה ולהוסיף על המחיר את ה, קח השוה עתהיכול למכור לו את הבהמה המעוברת במ'  בעקרון הי121

שמוסיף על מחיר החמץ את מחיר שכירות , וכמו לעיל במכירת חמץ,  לה הישראל מזוות עד לאחר שתלדשותן
  ).103ראה לעיל הערה (החדרים שהחמץ מוח בהם 

אזי , שאחר כך בשעה שמקבל הישראל מהכרי את החמץ תמורת המעות שחייב לו, )77הערה (וכבר תבאר לעיל 
  .יכול לעשות כאן' וכך הי. מוותר הישראל לכרי את מעות שכירות זאת

, תעלה הבהמה יחד עם העובר שולד, הרי כשיבוא לקות את הבהמה מהכרי אחר שתלד, אלא שאם יעשה כן
  . הישראל להוסיף סכום זה לכריויצטרך. הרבה יותר

תמורת מה שותן לה הישראל מזוות עד (על כן מציע רביו שמיד עתה ימכור לכרי במחיר הפרה והולד כשתלד 
 .ובמילא גם אחר שתלד יקה אותם חזרה באותו מחיר, )לאחר שתלד

 ".ל"זהב ורבע רובל ה' הא: "י" בכת122
שבו בא סדר מכירת בהמה המבכרת (י "ובכת.  דלעיל בסדר מכירת חמץקבלן-  הייו בוסח שטר התחייבות הערב123

קבלן שבא - דהייו בוסח שטר התחייבות הערב, "וכוסח דלמטה): "106כדלעיל הערה , כחטיבה בפי עצמה
  ).136ראה לקמן הערה (בסוף סדר מכירת בהמה המבכרת ) יד- בכתב(

קבלן שבסדר מכירת חמץ - שטר התחייבות הערב והסתפק בוסח, הושמט וסח זה, ואחרי שהתאחדו לחטיבה אחת
 ). פרק בלקמן בסקירה על סדר מכירת חמץראה (בלבד 

  :סיכום האמור בקטע שלפיו 124
  :מכירת הפרה לכרי טוב לעשותה בשלושה קיים

  .כמבואר לעיל, קין כסף) א(
  .כמבואר כאן, )שמושכה לרפת ששכר מהישראל(קין משיכה ) ב(
  .כדלקמן בסמוך, )כשהכרי עומד בסמוך לה(קין חצר ) ג(

  :בשי קיים, לצורך קיים אלו הוא משכיר לכרי את הרפת
  .כמבואר כאן, קין מעות) א(
  .כדלקמן בסמוך, )עילת הדלת(קין חזקה ) ב(

ו ". לפי שעה"ף אם היא רק ל מספקת א"השכרת הרפת לצורך העד אחר שתלד"אבל עדיף שישכיר." 
 המקה בהמה לעובד כוכבים לפוטרה מן ,ת"י ור"והרוצה לחוש לדברי רש(ה רב אשי "א ד, ז עא"ע' תוס 125

ולהסתלק מן (ב ' א סי"ש בכורות פ"רא).  צריך שיתן העובד כוכבים כסף וגם משיכת העובד כוכבים,הבכורה
הילכך לצאת ידי שיהם (שכ ' ד סי"טור יו).  וגם שיתן דמים...העובד כוכבים למשוך הבהמה הספק היה צריך 

שיקבל פרוטה מהעובד כוכבים ויקה לו  (ו" סשםא "ע ורמ"שו).  וגם ימשכה לרשותו,צריך שיתן הכרי מעות
 דאז ,או לסימטאוימשוך הבהמה לרשותו ,  או שיקבל מעות מן העובד כוכבים...המקום שהבהמה עומדת שם 

 דצריך מעות וגם , הייו דוקא לכתחלהתבז כ"פ' א סי"ובתשובת רמ(ק ח "שם סז "ט. )משיכה קוה לו עם המעות
  ).משיכה
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 ,130 עד לאחר שתלד,129 אשר תעמוד ותשכב בו הפרה ברפת של הישראל,שמשכיר לו הישראל מקום
 מיד ימשוך וינהיג הנכרי את ר כךואח, ל"וירצה למכרה לאחרים עם הולד כדי להרויח רבע רובל הנ

בכדי ,  לפי שעה132וינעול הנכרי את הדלת, 131ל ישראלהפרה בידו ויוליכנה בידו לתוך הרפת ש
  . ילך לור כךואח, שתהא משתמרת שם לדעתו רגע אחד בשעת הקנין

  אחר הלידה

 לך והבא לכאן קונים שיקנו הפרה במקח השוה ואקבל , יאמר הערב קבלן להנכרי133ולאחר שתלד
 אקבל אני ממך הפרה , אך אם אין רצונך לטרוח בזה.מהם המעות בעבור שנכנסתי בערבות בעדך

ואתן לך ריוח רבע רובל שהיית יכול להרויח אם היית מוכר לאחרים , במקח השוה שיתנו אחרים
  .ל"כנ

  .ו" בכדי שלא תהא הערמה למפרע ח,ואף גם אם ילדה נקבה צריך הערב קבלן לומר לו כן

  . גבי מכירת חמץ134ל"כנ, ל צריך שיבין הנכרי היטב"וכל הנ

___________________ 
 . )44ושם הערה (ח "תמח ס' דלעיל סיכו

 ). חלק אחד ממאה לרובל( קאפקעס 5 126
 ושלא יהיה לו עוד שום עסק ,מץ שמשכיר החדרים על זמן איסור האהדגבי מכירת ח): "ק לט"ס( שער הכולל 127

 ואם אין יד הקוה משגת לשלם במזומן יעמיד לו ערב קבלן , והשוכר צריך להקפיד שיהיה מקח השוה,עם הקוה
 די אם יקבל פחות ,רגע קין הבהמהכירות החדר רק על  אבל כאן עיקר קין ש].153ולקמן הערה [אות כט כדלעיל 

  ."משווי שכירות הרפת
אך מכל מקום סגי כאן בפחות ). 130ראה הערה " (עד לאחר שתלד"ובאמת גם כאן השכרת הרפת היא למשך זמן 

 .כיון שהישראל מסכים לזה, משווי שכירות הרפת
 ).132הערה (וראה לקמן ). 44הערה (כדלעיל , שבזה מועיל קין מעות בכרי 128
' ד סי"ע יו"טור ושו. ) ויקה לו המקום שהבהמה עומדת שם,ם פרוטה"שיקבל מן העכו (ב' א סי"ש בכורות פ" רא129

 .)שם ויקה לו המקום שהבהמה עומדת ,שיקבל פרוטה מהעובד כוכבים (ו"שכ ס
  ).כדלקמן בסמוך" (לפי שעה"ולזה סגי כשמשכיר לו , עיקר השכרת הרפת היא לצורך הקיים 130

שלא ישאר החמץ בפסח , )42הערה (מטעם האמור לעיל , ודוקא במכירת חמץ צריך להשכירו לכל משך ימי הפסח
  .ברשות הישראל ובאחריותו

  .השכרת הרפת עד לאחר שתלד' יו שגם כאן תהיאך מכל מקום הצריך רב
". משיכת העובד כוכבים בסימטא או לרשותו של עובד כוכבים שהוא שלו): "ה רב אשי"א ד, עא(בכורות '  תוס131

 דאז משיכה קוה לו עם ,וימשוך הבהמה לרשותו או לסימטא, או שיקבל מעות מן העובד כוכבים (ד שם"א יו"רמ
 .)המעות

והעובד כוכבים יעול ויפתח דבהכי קי , אם אין לו רשות לעובד כוכבים מקה לו הישראל חדר בביתוו(שם ' תוס 132
  ).ליה לרשות

  :עילת דלת זו היא לשי טעמים
וכדתן . הוא קוה את החצר גם בקין חזקה, שבוסף לקין כסף, "דבהכי קי ליה לרשות"שם ' כאמור בתוס) א(

מכר או תן לו בית , בחזקה כיצד(א "קצב ס' מ סי"ע חו"טושו). ל שהוא הרי זו חזקהעל וגדר ופרץ כ(א , ב מב"ב
בלא כסף ובלא , חזקה לחודה(ז "וסט, )הרי זה קה, כיון שעל או גדר או פרץ כל שהוא והועיל במעשיו, או שדה
רוצה לקותו על ידי סגירת תן לו חדר ו(ו "שו סט' וזכר גם לעיל סי). קיא כל היכא דלא עייל ופיק אזוזי, שטר
  ).שהיא קראת חזקה לעין שלא יוכל לחזור בוה הותן, הלדת

הייו , )שאין הכרי קוה קרקע לא בכסף בלבד ולא בחזקה אלא בשטר עם הכסף(ב "תמח סי' ואף שתבאר לעיל סי
  ).44כדלעיל הערה (סגי אף בקין כסף " שמשכיר לו הישראל מקום"כ כאן "משא. דוקא במכירה

  .ולרווחא דמילתא הצריכוהו לקות גם בחזקה
דהייו שעל ידי זה יקה את הפרה אף בקין , "שתהא משתמרת שם לדעתו רגע אחד בשעת הקין"כאמור כאן ) ב(

  ).99הערה (כדלעיל , לכמה דעות, חצר
 ).75כדלעיל הערה (קבלן אחר הפסח - שיאמר לו כן הערב, ת חמץ וכן הוא לעיל במכיר133
134 ין מראש ועד סוף): "אחרי סיום השטר(ל שם "כולהסביר לו היטב כל הע". 
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  בספק בכור

 רק שהוא ,או אפילו בספק, ל הוא בודאי בכור"ל לקבל חתימת יד ערב קבלן כנ" חומרא הנאמנם כל
אבל , ל" די במשיכה לבדה להיותה כנ135אבל כשהמכירה היא חומרא בעלמא, ספק גמור מדאורייתא

  :136קנין הכסף יהיה כנהוג מקדם

  מום שבתנוך אוזן הבכור

, 139 באיסור חמור כזה דקדשים בחוץ138פק לא אוכל להתא, דברי בענין הבכור בזמן הזה137ומדי
, 141 ונתפשט ממקצת החכמים בעיניהם140לבל ישמעו בקול הנשמע, ולהודיע לכל השומעים לי

__________________ 
 ".דהייו שקה פרה חולבת ולא ראה אותה מיקה): "מ"ס( בשער הכולל 135
  .רב קבלןבלי ע,  על ידי זקיפת שאר המעות במלוה136

לכן מועלת זקיפת שאר , )בוסף לקין הכסף(שכיון שהיתה כאן משיכה , )ה כל האמור לעיל" ד24הערה (וכדלעיל 
שלכתחלה ימכרו , ותבארו שם כמה טעמים מדוע הצריך רביו .ח וסיעתם"ף ור" גם לדעת הרי–המעות במלוה 
כ כשהמכירה היא חומרא בעלמא אין צריך "משא; שהמכירה צרכת מעיקר הדיןבמקום (קבלן - גם בזה בערב
  ).להחמיר בזה

  ):ולקמן בסקירה על סדר מכירת חמץ פרק ב. 123ראה לעיל הערה (בכתב היד וסף כאן 
  וסח חתימת יד הערב קבלן

בעד ,  שמגיע מערל פלוי בן פלוי ליהודי פלוי בן פלויאיך שכל הסך,  דלמטה תעיד עלי כמאה עדיםחתימת ידי
וסך רבע , ב"זהב שתן על אוף גא' ואחרי יכוי הא, במקח פלוי, הפרה שקה ממו בקין גמור ומכירה חלוטה

ל "פלוי ה' ל לר"מגיע מהערל ה, ל בעד טרחתו אם ימכור הפרה לאחרים"פלוי להערל ה' רובל שהבטיח ר
לא יאוחר משי ימים אחר שתלד , ל לזמן פרעון"ל ליהודי ה" מחויב אי החתום מטה לסלק סך ה,סך פלוי
ים, ל"הפרה הות ופתחון פה בעולם, במזומות ומעבלי שום טע ,ה כלל . ל"בעד הערל הואף גם אם לא ימכר

אם לא . ל"ל לזמן פרעון ה"הריי מחויב למוכרה בעצמי ולסלק לידי פלוי בן פלוי ה, ואקבלה ממו בחובו
, ל"וחיוב זה קבלתי בקין אגב סודר מיד פלוי בן פלוי ה. שיתרצה מרצוו הטוב לקבל הפרה בפרעון חובו

  .ולראיה באתי על החתום
  :מלבד איזה שיויים הצרכים, דלעיל, קבלן במכירת חמץ- הוסח דומה לשטר התחייבות הערב[
". במקח המבואר בשטר מכירה"אלא , קבלן- ום המקח בשטר התחייבות הערבבסדר מכירת חמץ לא זכר סכ) א

פרש את הסכום בשטר התחייבות מעל כן , ל"דאין צריך לכתוב שטר מכירה כ, כ במכירת בהמה המבכרת"משא
  ".במקח פלוי"ולכן כתב כאן , קבלן- הערב

אבל ". אם ימכרו הערל לאחרים) או המשקל(כפי החשבון שיעלה אחר המדידה "בסדר מכירת חמץ אמר ) ב
  .שהרי איו זקוק למדידה ומשקל, בבהמה המבכרת שמטה שורה זו

... מחויב אי החתום מטה לסלק "באים אחרי התיבות , "אם ימכרו הערל לאחרים"התיבות , בסדר מכירת חמץ) ג
אם "כאן באים תיבות אמם . פירוש השער הכולל בזה) 93הערה (ותבאר לעיל )". או המשקל(אחר המדידה 

אלא , ל"ובזה לא יתאים כל כך הפירוש ה". ל"בעד הערל ה... מחויב אי "התיבות לפי " ימכור הפרה לאחרים
הייו שהמכירה לאחרים זכרת לעין ". בעד טרחתו אם ימכור הפרה לאחרים... ואחרי יקוי : "כפי שתפרש כאן

 ]. במכירתההיקוי בעד טרחתווסכום ,  הפרהסכום מחיר
בשים הראשוות ' וכתב כראה במעשה שהי. ח" קטע זה דפס לראשוה בשלחן ערוך רביו הוצאת זיטאמיר תר137

, רכט' יורה דעה סי(ת צמח צדק "כמובא בשו, )כשעבר מלאזיא ללאדי, א"הייו אחרי קיץ תקס(של רבו בלאדי 
אשר אירע , בשים הראשוות של דירתיו מפורסם בלאדי 'מעשה שהי): "א,  כאובהשלמה שבסוף הספר שם
אחר כך בא המעשה , ושחט הבכור על פיו, ץ גם כן שם"והתיר השמש דשם שהיה מ, עובדא דצרימת אוזן בבכור

א עם וב, ל"וקשה בעייו פסק ההיתר ה, שהיה אז גם כן בלאדי, ל מיאאוויטש"י ליב ז"ג מוהר"לדודיו הרה
, ל"מפורסם אז צוו לקבור בשר הבכור ה' וכפי שהי, ושא ותן טובא בדין זה, ע"ר הגאון "השאלה לפי כאאזמו

 ,ל"ר הגאון ז" כאאזמוהתשובה שהשיב על זה מהצורך להשיג 'והי… ת באריכות "כמדומה שכתב על זה שוו
  ."ואיה אצלי

שארית "שדפס ב, קרוב לודאי שהוא הוא הביאור להלכה זוש, )פרק ב (לקמן בסקירה על סדר מכירת חמץותבאר 
ד בשולי "עם פיעוח לע, )הוספה ב ( לקמן ומועתק).יח' ד סי"חלק יו(אחיו של רביו , ל"ק מהרי"של הרה" יהודה
  .הגליון

 .א, פ ויגש מה" ע138
 ).118הערה  (ושם, )ו" דעוש כרת ח,דאיסור קדשים בחוץ חמור כבל יראה ובל ימצא דחמץ(כדלעיל  139
 .טז, פ ויגש מה" ע140
 .כא, ה' פ ישעי" ע141
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 או אפילו נחתכה האוזן כולה מהבכור , מום שבאזנו שנחתך ממנו מעט או הרבהעל ידילהתיר הבכור 
 הזקוף בתוך תוך 143ובה קצתשהוא הסחוס שיש לה ג, ואין היתר אלא כשהחתך הוא בתנוך, 142לגמרי

, 145ל"י ז"וכמבואר בפסקי מהרא, 144פנימיות האוזן ממש אצל הנקב הפתוח בעצם הגולגולת ממש
  :147כ" ע,ולשומעים יונעם, 146והראיות קצרה היריעה מהכיל

__________________ 
 הרךהסחוס ) ב. שאין בו סחוס,  בקצה האוזן–העור שמסביב ) א:  בחלק החיצוי של האוזן ישם שלושה חלקים142

  .אצל קב האוזן, מבפיםאוזן  שבהקשההסחוס ) ג. מבחוץשבאוזן 
שאם ,  אצל קב האוזןהקשה שבפים אלא הסחוס ,"תוך"לא קרא הסחוס הרך שבחוץ ש, עוזאת בא רביו להודי
 או , ממו מעט או הרבהשחתך"אף ,  איו מוםהרך שבחוץ רק הסחוס חתךכ אם "משא. חתך בו הוי מום

 ".אפילו חתכה האוזן כולה מהבכור לגמרי
  ).הוספה ב(כדלקמן בתשובה , אם חתך החלק שבפיםכ "משא. שאם חתך שם הותר הבכור, והתוך הוא הגובה 143
 . ששם הוא עור התוף המבדיל בין האוזן החיצוה לבין האוזן התיכוה144
 .)ויש לו גובה קצת מבפים תוך האוזן, ראה דסחוס הוא קשה במשמוש היד (רמד' ב סי" בתרומת הדשן ח145
 .)ספה בהו (יתבארו בתשובה דלקמן, וההוכחות לזה,  ביאור הפרטים146
 .עד כאן:  כראה הוספת המדפיס147
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  הוספות

  א

  תשובת רבינו בענין מכירת חמץ
  1ר"לאדמו :שאלה

וקונה , מבית לבית, בנימין' שמו ר, מיוחדמקודם פסח הולך איש אחד ה, 3 המנהג מדי שנה2בעירנו

__________________ 
י "פ כת"ע, )תפו' כ ע' חוב. י.בקובץ יגדיל תורה (והוגהה , )ח- ז"הוצאת זיטאמיר תר(ד ' ת רביו סי" דפסה בשו1

  ).א, פד (2000). א, 46 (189
  :התשובה הזאת כתבה

ובוסח , ל פי תקות כבוד קדשווהיה מוכר לערל ע: "כזכר כאן, אחרי שהתפשטה תקת רביו במכירת חמץ) א
  ".המסר לו ממעלת קדושת כבוד תורתו

י בחול "ק יאוויץ לאחיו הרב "ששלח שליח מיוחד לק: "כזכר כאן, ל התיישב ביאאוויטש"אחרי שמהרי) ב
  ".המועד פסח לשאול השאלה הזאת

  ).ב- ר מכירת חמץ פרקים אראה לקמן בסקירה על סד(ב "תקע- ב" תקס–ואם כן מסתבר שכתבה בתקופת לאדי 
  : זות"שוהמשך הדברים ב תוכן 2

ש או "רשיון מכירת היי(פ " כי אם לאלו שחכרו את האטקו–ש או שכר "רשות למכור יי' ברוסיא הצארית לא הי
והשייקארעס , )בתי מרזח(ש להשייקען "מספק את היי' הי) מחזיק החכירה(יק 'האטקופצ. מהממשלה) שכר

  .יםיק והקו'היו כעין סרסורים בין האטקופצ) זחמחזיקי בתי המר(
ש והשכר שידרוש "והוא הקובע את מחיר היי, יק הוא הקובע את רשיון השייקארער למכור'האטקופצ

עד אחרי שימכרו , ש שלקח ממו"והשייקארער איו משלם תחלה עבור היי, השייקארער בבית המרזח
  ).29כדלקמן הערה (

אלא שגם בימי הפסח מוכרחים הם . ש והשכר לכרי"יק והשייקארעס את היי'לפי הפסח מוכרים האטקופצ
, ש והשכר אל הכרי הזה"ולכן צריך הישראל למכור את היי. ש ושכר אל הכרים הבאים לבית המרזח"למכור יי

  ).יק'ולמחסן של האטקופצ (אל הכרים הבאים לבית המרזח, ש והשכר"שיעסוק בפסח במכירת היי
למכור ... כפי המקח שאפשר לקבל מהקוים שבעיר זו ... שמכרתי (אופן המכירה תבאר לעיל בסדר מכירת חמץ 

  , )52רה הע(וראה לעיל שם , )ק"ש במדות קטות שקורין שיי"כגון יי, כאן מעט מעט
  :יקים'ושי אטקופצ, יםבעיר וועליז היו שייקארעס רב

 ש"היימספק את ' שהוא הי. ישראל' שלו הי) מהל העסקים(אשר האמן , ש"הייכרי שחכר את רשיון מכירת ) א
  .לשייקארעס

  . לשייקארעסהשכרמספק את ' שהוא הי, )בירה (השכרישראל שחכר את רשיון מכירת ) ב
אל מוכר הוא ' ובערב פסח בבוקר הי, ה ימים לפי הפסחכמ, בימין' ר, מכר אל הממוה' כל החמץ בוועליז הי

יקעס 'ש והשכר שקה מהאטקופצ"כולל היי, מה שקה מבי העיראת ו, את כל החמץ שלו, הכרי
  .ומהשייקארעס

, כריאל ש והשכר "והיו מוסרים את בית המרזח עם היי, השייקארעס לא יכלו לסגור את בתי המרזח בימי הפסח
  .כרם בפסחכדי שיוכל למ

בימין מכר הכל ' ואחרי שר, בימין' ש והשכר שלהם אל הממוה ר"אחרי שמכרו השייקארעס את היי, בעקרון
יוצא אם כן . בכדי שיוכלו למסרם לכרי כדי שיוכל למכרם בפסח, םש והשכר ברשות"לא היו היישוב , לכרי
והייו , אפשר שאסר בהאהו, לה אצלם הוא בגזי,ש והשכר שמסרו לכרי כדי שיוכל למכרם בפסח"שהיי
  .אסור בשתיה ובהאה) ששאר בבית המרזח אחרי הפסח(ש והשכר "שהיי

ש והשכר "שאחרי שהשייקארעס יחזירו את היי, )ה הלוקחים"ד, בחלק הראשון של התשובה(על כך משיב רביו 
השכר מותר בהאה ולא בשתיה ' יהי, והוא יחזור ויקה אותם בדבר מועט מהכרי, בימין' השאר בשייק אל ר

  ).28ה ויתבאר לקמן הער(
*  

הם יסו למכרם אליו אחרי (בימין בזמו ' ש והשכר שלהם אל ר"אמם יש שייקארעס שלא הספיקו למכור היי
  ).ואם כן לא הועילה המכירה לחמץ זה, מכירתו את החמץ לכרי
ש "מכר את כל הייכבר יק ' שהאטקופצאחרייק 'ש והשכר שלהם מהאטקופצ"ו את הייאלא שחלק מהם לקח

ם לקחת את ברשות' ולא הי, ו למכרו להםברשות' ואם כן לא הי). כמה ימים לפי הפסח(בימין ' והשכר שלו אל ר
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ובנוסח הנמסר לו ממעלת קדושת ,  תקנות כבוד קדשול פי עערלוהיה מוכר ל, 4כל חמץ מכל העיר
ש ושכר היו מצפים וממתינים " מיי6ס"ובערב פסח הלז היה מעשה שכמה שיינקארע. 5כבוד תורתו

והשיב להם , ל"בנימין הנ' ר חמצם לרוכשראו שהזמן קצר הלכו אצלו למכו, ל"בנימין הנ' על ר
רק ,  ולא רצה לילך, חמצם7וביקשו ממנו שילך עמם למכור,  הקונהערלשכבר מסר השטר מכירה ל

והלכו וחפשו ולא מצאו את ,  הקונהערלוצוה להם שיחפשו את ה, 8שקנו ממנו בקנין גמור אגב סודר
פק אם היה אחר זמן איסורו או עדיין וס, וחזרו ובאו אצלו לשאול כדת מה לעשות עם חמצם, ערלה

, 9 לא נמכרערלאבל ל, שטר מכירה שתחת ידו אשר הוא קונההוציוה להם שיחתמו על , לא עבר זמן
, רק שקנו בקנין גמור אגב סודר, ס שלא חתמו כלל אף על שטר מכירה שתחת ידו"ויש מהשיינקארע

  .ויש שלא מכרו כלל

  .12ק בפסח" בכדי שימכרו על שיינ,ס" שיינקארעערלסרו ל שמקודם מ11 דא צריכין לאודועי10וכגון

___________________ 
'  בגזילה מרש ושכר אלו הם אצלם"יוצא אם כן שגם יי). שמכרם לכרי(בימן ' ש והשכר ששייכים כבר לר"היי

  .בימין
כמו בחמץ שהם (' בימין כו' ש והשכר השאר בשייק אל ר"שהשייקארעס יחזירו את היי ,ולכן מציע רביו גם בזה

  ).בימין' עצמם מכרו לר
*  

, בימין' ש והשכר שלו אל ר" שהוא מכר את כל היילפייק 'ש והשכר מהאטקופצ"אלא שחלק מהם לקחו את היי
הקוה את חמץ כל (וכיון שלא הספיקו למכרו לכרי , )ולא בגזילה(ש והשכר הם אצלם כדין "ייוצא אם כן שהי

  .אסרו בהאה) העיר
  :הם, והסברות להיתר שמזכירים השואלים

, )מחזיקי בתי המרזח(ש והשכר שאצל השייקארעס "גם עבור היי) החוכר(יק 'אולי מועלת מכירת האטקופצ) א
הערה (ויתבאר לקמן , איה מועלתזו מסקת רביו ש. יק לבין הקוים'ין האטקופצכיון שהם רק הסרסורים שב

29.(  
שיחשב זה כמכירת , בכדי שיוכל למכרם בימי הפסח, ש והשכר ובית המרזח לידי כרי"אולי מועלת מסירת היי) ב

שמכרתי  "של רביווסח שטר המכירה בא לעיל מ כמו,אשר בעיקרון מועלת מכירה כזו. ש והשכר לכרי זה"היי
ש במדות קטות שקורין "כגון יי, למכור כאן מעט מעט... כפי המקח שאפשר לקבל מהקוים שבעיר זו ... 
ו מועיל; "ק"שייאים באיזה אופן מועיל ובאיזה איו ועל. )52רה הע, כדלעיל שם (אלא שיש בזה תזה משיב רבי 

כדלקמן הערה " (ערל למכור בפסח מחמת חסרון ידיעה איך מסרוהו ל,אין בידי להתיר כעת): "ת שלפיו"בשו(
32.(  

*  
וסף לכל הו"בתחמץ , ל שאלו אצל רביפל עליו מים ומקצתו(אודות הקמח ש( ,וויתבאר לקמן . מה די) הערה

39.( 
 .מדי שה בשה: י" בכת3
שבתחלה הגו שאשי הקהלה מוכרים את החמץ לרב הקהלה והוא , )157הערה ו(פרק ט קמן בסקירה ל ראה 4

 בי  את החמץ שלמכור לכרישהוא י,  התחילו להוג לתת שטר הרשאה לרב הקהלהאחר כךו, מוכרם לכרי
 .הקהלה שחתמו על שטר ההרשאה

5 י או שלח לרבוסח שטר המכירה"שרביפרק אלקמן בסקירה כד, ש את סדר מכירת חמץ ו. 
 . מחזיקי בית מרזח6
 .וימכור: י" בכת7
כדלקמן , ובישראל מישראל מועיל קין אגב סודר בלבד. על מת שיומכר לכרי, ש והשכר" שמכרו לו את היי8

  ).159הערה (ויתבאר לקמן ". בימין בקין גמור אגב סודר כדת' שמכר למו: "בתשובת רביו
והחמץ הזה לא , שהרי הוא כבר מכר את החמץ שלו לכרי, בימין' אלא שכאן לא הועילה מכירה זו וקין זה אל ר

 .כלל במכירתו
" לערל לא מכר"שהרי , אלא שבין כה לא הועילה מכירה זו. מיןבי' ירה מבי העיר אל ר שחתמו על שטר המכ9

 .ל בהערה הקודמת"וכ, חמץ זה
10י פרטים שאולי יכולים להועיל, ל לא הועילה" אחרי שביארו שמכירה הש והשכר "שמסרו היי) א: מוסיפים ש

גם אלו שמצאו , והשכרש "יק כבר מכר את כל היי'שהאטקופצ) ב. לכרי כדי שיכול למכרם בפסח בבית המרזח
 ).2וכפי שתבאר לעיל הערה (ברשות השייקארעס 

 .)צריכין או למודעי: ב, פ שבת ה"ע (צריך למודעי: י" בכת11
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וישראל הנאמן הוא , הנאמן שלו הוא ישראל, ערלש " מיי13ק"גם זאת מודיעינן שאצלינו אטקופשטי
  .ל"בנימין הנ'  לרגם כן 14ר"ש שבקאנטא"מכר כל היי

  .16ויש שלקחו מקודם,  אחר מכירת הנאמן15ק"ש על שיינ"ס שלקחו יי"ויש משיינקארע

 הוא 18וכתב בשטר מכירה שמעכשיו, ומכר כל השכר שלו, 17ק משכר הוא ישראל"האטקופשטיו
  .20ל"ק הישראל הנ"טישק אחר מכירת אטקופ"ויש שלקחו שכר על שיינ, 19מוכר לו כל השכר

' ועד שיגיענו ממעל. למדנו איך ומה להתנהגיר "גלל כן גודל בקשתינו ממעלת כבוד תורתו אדמו
ש והשכר " לסגור החדרים שבהם היי,ס"מצווים ועומדים מאתנו השיינקארע ,תשובה על שאלתינו

  .יך ומה להתנהג כל אחד ואחד בפרטומצפים לתשובות פי קדשו א, ק"לבל ימכר בשיינ

  .21וגם לרבות שאלה זאת על קמח שנפל עליו מים ונתחמץ

,  השאלה הזאתי בחול המועד פסח לשאול" נ22ק יאנוויץ לאחיו הרב"הגם שנשלח שליח מיוחד לק
לכן אנחנו מצפים לתשובת פי ,  אך שאין מבורר הפסק בבירור.ל"ה מעוהשיב לנו תשובה כאשר ירא

  .קדשו

 .]ו"וויעליז יצ[דברי אנחנו מנהיגי קהילתנו 
  הודה ליבה י"א מו"לאאום יהושע פאלק ב

   יהודה ליבה"א מו"יוספא בלאואום יוסף 

 :וזה אשר השיב

ס "וכן כל השיינקארע, 25בנימין'  למו24ק כל השכר" האטקופשטי23 מכירתהלוקחים שכר שלקחו אחר
 בלי , למכור בפסחערל ל26 לקחוהו ומכרוהואחר כך ו,בנימין' היהודים שמכרו תחלה השכר למו

___________________ 
 אף שלא ,ואם כן. ש ושכר בפסח"שיוכל למכור שם יי, ר את בית המרזח שלו לידי כריס שכל מחזיק בית מרזח מ12

 . בהאהש והשכר" את היייכולה אולי המכירה הזאת להתיר, בימין לכרי' ש והשכר במכירת ר" הייכללו
מספק אותם לבתי ו, ש והשכר"החוכר מהממשלה את רשיון מכירת הייהוא (האטקופסציק ): מ"בכ(י "בכת 13

 ).המרזח
מכל מקום התכוין .  כרישהרי הוא, יק'ש של האקופצ"ואף שלא הוצרך למכור את היי.  השייך למשרד הזה14

יק 'ש להם מאטקופצ"שמקבלים את היי(ש שאצל השייקארעס השייכים למשרד הזה "האמן למכור את כל היי
הם שאפשר , ש שאצל מחזיקי בתי המרזח"יק מועלת גם עבור היי'צהאטקופהאמן של  אולי מכירת ואם כן, )זה

 .יק'חשבים כסוכים של האטקופצ
' רש ל"יק מכר את היי'צהאטקופ) האמן של(שאחרי , יק כדי למכרו בבית המרזח'צקופש מהאט" שלקחו יי15

ש איו של "והיי, איה חלה) יק לשייקארער'מהאטקופצ( יוצא אם כן שמכירה זו .)והוא מכרו לכרי(בימין 
 .השייקארער מדיא

 .קארער מדיאש הוא של השי"והיי, )יק לשייקארער'מהאטקופצ( שאם כן חלה מכירה זו 16
חכר ) הישראל(יק השי 'והאטקופצ, ש בעיר זו"חכר מהממשלה את הרשיון למכירת יי) הכרי(יק אחד ' שאטקופצ17

 .מהממשלה את הרשיון למכירת שכר בעיר זו
 .ולא בערב פסח, )כמה ימים לפי הפסח(בימין '  הייו מיד בעת המכירה אל ר18
 ).14כדלעיל הערה (השייקארעס  שאפשר כלל בזה גם השכר שמצא אצל 19
 ).15כדלעיל הערה (יק לשייקארער ' ואם כן לא חלה מכירה זו מהאטקופצ20
 ).39ויתבאר לקמן הערה , ה ושאלת הקמח"תשובת רביו לשאלה זו היא לקמן ד( מקצת הקמח 21
 .ל לשאלתם"שמזכיר את המעה של מהרי,  וראה לקמן בתשובת רביו.ל מיאאוויטש"ק מהרי" הרה22
 .שמכר: י" בכת23
 .השכר שלו: י" בכת24
 .)ה אלא שחלק" ד2כדלעיל הערה  ( וגזול הוא בידם,שייך לכרי הקוהואם כן . 15 ה כדלעיל הער25
 .ומסרוהו: י תוקן" בכת26
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 ויאמרו לו הנה שלך ,בנימין' כולם יחזירו עכשיו כל השכר שבעין למו, 27בנימין' רשות והרמנא ממו
 ערלל בדבר מועט מ"בנימין יחזור ויקנה כל השכר הנ' ומו, 28 עליו הפסחלפניך כדין גזל חמץ ועבר
  . אלא שנגזל ממנו בזדון או בשגגה,ואף גם זה השכר היה בכלל המכירה, שמכר לו כל החמץ שבעיר

 ,אין בידי להתיר כעת, 30בנימין בקנין גמור אגב סודר כדת'  למו29אך השכר שלקחו קודם שנמכר
__________________ 

 .ה בעקרון" ד2כדלעיל הערה  27
מ " חוע"וכן פסק בטוש". אומר לו הרי שלך לפיך... חמץ ועבר עליו הפסח ... גזל ): "ב, וק צ"ב(משה כמבואר ב 28

  .א"שסג ס' סי
אומר לו הרי שלך ... אם בא הכרי בעל החמץ ליטול חמצו ): "ז"תמ סי' סי (לעילכמבואר , וכן הוא בגוזל מכרי

  ".לפיך
יכול לומר לו הרי ... מכל מקום , פ שכבר אסר בהאה כדין חמץ שעבר עליו הפסח"אע): "ח"תמג ס' סי (לעיל כןו

  )".חסרון שאיו יכר הוא, פ שעכשיו הוא אסור בהאה"ואע... (שלך לפיך 
*  

 הרי הוא ,כיון שעבר עליו ישראל בבל יראה ובל ימצא): "שם (לעילכמבואר , ם אסר החמץ בהאהאלא שמכל מקו
  ". חמצו של ישראל שעבר עליו הפסחןכדי, אסור באכילה ובהאה לכל אדם מישראל

  .והטעם הוא כיון דמיירי שם בחמץ של כרי שהוא בבית ישראל ועל אחריותו
 כדי , לאחר שמסר את המפתח לכרי בשעת מכירה חזר וטלו ממו בעל כרחואם): "ד"תמח סי' סי (לעיל ן הואוכ

 , הרי חמץ זה לאחר הפסח אסור בהאה לכל אדם מישראל,שלא יכס הכרי לתוך החדר ויטול כלום מהחמץ
 הרי פטר הכרי מאחריות החמץ שאם יגב משם ,דכיון שלא היח את הכרי ליכס לתוך החדר שהחמץ מוח שם

 וכל חמץ , דהייו שלא יצטרך הכרי לשלם לו חובו שחייב לו בעד החמץ שמכר לו,ץ חל ההפסד על הישראלהחמ
 ולאחר הפסח הוא אסור ,שיגיע ממו הפסד לישראל אם יגב או יאבד עובר עליו ישראל בבל יראה ובל ימצא

  ". עליו הפסחבהאה כחמצו ממש שעבר
שגם כאשר הישראל רצה לגזול בפסח את , ובזה סובר רביו. רו לכריכ כאן דמיירי שגם מקומות החמץ מכ"משא

  .לא קה החמץ לישראל כדי להאסר בהאה, החמץ שבבית הכרי
  ).85הערה (ותבאר לעיל שם . ד"תמח סי' וכן ראה מדברי רביו לעיל סי

כדלקמן , ולא באכילה, ולכן לא התיר מטעם זה אלא בהאה, כהוראה שגם לדעת רביו אין סברא זו ברורה די צר
  ".ולא ישתה ממו שום בר ישראל, ק" על שייערלאין להתיר אלא למוכרו ל: "ה וגם השכר"ד

אבל ... ויש מחמירין בכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח לאסרו באכילה ): "ל"תמח ס' סי (לעילוהוא על פי המבואר 
  ."בהאה מותר לדברי הכל

כבר אז מסרו , בימין למכור החמץ לכרי' אשר לפי שהספיק ר, רצה לפרש דמיירי כאן, קכד' ע" ת הרב"שו"ב[
  ].ולכאורה לא ראה הכרח לזה כאן, )כדי שיוכל למכרם בפסח(ש והשכר לכרי "השייקארעס את היי

 ,ל לאתי שוא במכתב"טעם לכל הוה: "ועל זה כותב רביו כאן. ועדיין אין כל הדברים האלו מבוארים די צרכם
 ".ה"ופים אל פים אדבר אי

  ". אין בידי להתיר"ולכן , יק' שזה לא כלל במכירה שמכר האטקופצ29
אלא שעדיין לא . והשיב להם. בחול המועד פסח, ל ביאאוויטש"פו בזה אל מהרי, בתחלה כשתעוררה שאלה זו
יק מועלת רק 'אשר מכירת האטקופצ, שהשיב בתשובה שלפיו, ופו אל רביו בעצמו, תבררו בזה ספיקותיהם

  .ש ושכר שהיו באותה שעה אצל השייקארעס"ולא ליי, ש ושכר שאצלו בעת המכירה"ליי
שים רבות לפי שתפרסמה (ו - ד"בשים תקצ, ר הצמח צדק"בושא זה דו רבי פאלטאווע וראמען עם אדמו

ה "ת צמח צדק מילואים ח"שו(ל "ר הצמח צדק השיב גם הוא כ" ואדמו).ל" כח- ז"בשת תר, התשובה שלפיו
חמץ ' והוה לי, ש לגמרי מהאטקופשציק"שהרי הם קוים היי, והשייקערש ודאי צריכים למכור גם כן): "יא' סי

מכל , מה בכך, ש שלקח עד שימכרו"ואף שהשייקר איו משלם תחלה עבור יי. שלהם ולא של האטקופשציק
ואם כן אין , רק מעות בלבד הם שחייבים להאטקופשציק, חמץ הוא שלו מעכשיו שקבלו מהאטקופשציקמקום ה

אלא אם כן מכרו אותו להאטקופשציק קודם הפסח והוא . והוא צריך למוכרו, זה כלל במכירת האטקופשציק
  ".ימכור הכל להגוי

בריו שהבין שהשייקארעש קוים לגמרי ראה מד): "בשאלה שם(ר יצחק הרב דפאלטאווע "וכתב שוב השואל מוה
, אמם לדעתי איו כן. ומפי זה כתב מה שכתב, רק שאין משלמים מקודם המעות, ש מן האטקופשציק"את היי

ראה שהשייקארעש יש להם דין פועלים המשתדלים במכירת ... ש הוא תמיד של האטקופשציק "אלא שהיי
  ".ם כן ראה שאין השייקארעש צריכים למכורוא, וכאן המלאי של הקאטאר, מלאי של אחר

. י.קובץ יגדיל תורה ( רבי ראמען –אל השואלים , ץ דלאחוויץ"ר יקותיאל זוסמן מ"וכעין זה השיב בארוכה מוה
] יק'שהוא האטקופצ[זאב שלמה ' מהיות שהגביר ר): "קמא- קלה' ע" מבית הגזים"וראה . מא ואילך' ה ע' חוב

למכור כל החמץ ] בהרשאתו שחתם אצל הרב, ל"יק ה'האטקופצ[ומסתמא הרשהו , חבא על החתום בשטר כ
כי בידו לגרוע ולהוסיף מן , ל"ר זאב שלמה ה"והחמץ שיש בכל השייקען הוא החמץ של מה, שתחת רשותו
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  .י" נ32כאשר כתב אליכם אחי, 31 למכור בפסחערלמסרוהו למחמת חסרון ידיעה איך 

ולא ישתה ממנו שום , ק" על שיינערלבנימין אין להתיר אלא למוכרו ל' וגם השכר שנמכר תחלה למו
  .33בר ישראל

בין , 35בנימין כדת' ס היהודים אחר שנמכר למו"בין שלקחוהו השיינקארע,  כולו34ש"אמנם היי
פן ישתה ממנו איזה , 38ט" ולא על הור37ק" על שיינערלירו למכרו ליש להת, 36שלקחוהו מקודם לכן

  .בר ישראל

  .ה" ופנים אל פנים אדבר אי,ל נלאתי נשוא במכתב"והטעם לכל הנ

ואם היה ברשות ישראל בפסח , 39איפוא היה ומתי נפלו עליו מים, ושאלת הקמח היא סתומה מאוד

___________________ 
ת וכשתן כח ורשו, ם"ואם כן הוא מחוייב לבערם או למכור לעכו, המקח וליקח מאתם את השייק כאוות רצוו

  ".תן רשות למכור כל חמצו שיש לו באטקופ שלו, למכור חמצו] רב הקהלה בראמען[יצחק יעקב ' למ
הה אפילו בפקדון אם , על דבר השייקארעש: "והשיב על כך, ת הצמח צדק שם לא הסכים לדבריהם"אמם בשו

דפקדון צריך , ין זה פקדון כללוכל שכן שא. והכא חייב אפילו באחריות דאוסין, חייב הפקד באחריות חייב לבער
וכל שכן בידון זה ... ולא גרע שייקער זה מסרסור . וזה אדרבה ותן על דעת להוציאו ולמוכרו, להחזירו בעין

ש לביתו מן המוכר שהוא "כי אם הסרסור דהוא השייקער קיבל היי, שהמוכר והלוקח אים עם הסרסור
ועוד ... ית דיין שהוא לוקח גמור בלי שום ספק ספיקא בעולם דלית דין ול, ומוכר ללוקחים, האטקופשציק

ופשיטא דשייקער זה בידו ... דאפילו בישראל שמשכן חמצו אצל ישראל חברו כיון דקוה משכון חייב לבער 
, י"י וב"ואין בזה שום ספק דהוא חייב לבערו ועובר עליו בב, ש זה ולסלק מעות להאטקופשציק"לקדש האשה ביי

  ".לוקח גמורכי הוא 
 ]יק'מהאטקופצ [ קודם שמכר]יק'השייקארעס מהאטקופצ [אך השכר שלקחו: "שכתב כאן, וכן היא דעת רביו

יק איה 'והייו שמכירת האטקופצ". אין בידי להתיר, ]כדי למכרו לכרי [בימין בקין גמור אגב סודר כדת' למו
 .ש ושכר שאצל השייקארעס"מועלת ליי

 ).159הערה (לקמן ). 8 הערה( כדלעיל 30
מכל מקום אפשר שיועיל מה שמסר השייקארער את , פ שלא כלל שכר זה במכירת החמץ של כל העיר" שאע31

 ).12כדלעיל הערה (כדי שיוכל למכרו בבית המרזח בימי הפסח , השכר הזה לכרי
רק שהאמירה להאיו יהודי לא תהיה באופן שמוכרין לו במקח ): "יב' ח סי"או(ת שארית יהודה " ראה שו32

, ש שאר של הישראל"שאז פירושו שהיי [שהיהודי מוכר לאשי העיר וותין לו שכר בעד המכירה והמדידה
שפוחתין לו מהמקח ] שיאמר הישראל לכרי[א  אל,]ש של הישראל"שמשלח לכרי עבור טרחתו למכור את היי

 פקד לו אפי, ולא פקד, וכל עיקר עין זה הוא בכדי שיהא שם לוקח עליו ...שירויח לעצמו עבור טרחתו
 ).52הערה (בסדר מכירת חמץ  ותבאר לעיל ."באחריות

33אה ולא באכיל" שבאופן ה28כדלעיל הערה  (הל התיר בדיעבד רק בה(. 
  :ש הוא"ליי) בירה( טעם החילוק בזה בין שכר 34

 יששכר העשה משעורים או מחטים יש בו כזית חמץ בכד): "ה שם"ובהג(ט "תמב ס'  סילעילכי לעין שכר תבאר 
  ".על עצמו של חמץועשה כולו חמץ והשותה כזית ממו חייב כרת כמו ... שתיית פרס מהשכר 

): ששמע מאחיו רביו(ל שם "מכל מקום תבאר בהגהת מהרי,  שם אוסר כמו בשכרלעילאף ש; ש"כ לעין יי"משא
ואם עבר עליו , אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים... אם יש בזה הפסד גדול מאוד יש לסמוך על האומרים "

רק שיזהר שיהא בעין שלא יחזור הכרי וימכרו , כרידהייו שימכרו ל... הפסח ולא ביערו מותר בהאה 
ש שעבר עליו "להתיר ביי, כ' ת שלו סי"וכן כתב רביו בשו" (ובשתייה אסור לכל ישראל, לישראל וישתה ממו

  ).הפסח
 .כדלקמן בסמוך, )ולא בשתייה(ולכן התיר גם כאן בהאה 

 .שגם בשכר מותר בהאה) 28הערה ( שבזה כבר תבאר לעיל 35
 .ש יש להתירו בהאה"מכל מקום ביי.  שבזה תבאר לעיל שבשכר אסור בהאה36
 .מזה רק ריוח האה' ולישראל יהי, הייו שכרים ישתוהו ( בבית מרזח37
 .יתסיטומכירה  38
 אפילו פלו ,אר מותראם פלו מים על קמח יסיר מקום המלוחלח והש): "ח"תסו ס' סי( לקמןשדיו מבואר  39

וכן אם שק מלא קמח תלחלח מקצתו ממים יאחוז בידו את מקום . ר כך וטוב לרקדו אח,המים בתוך הפסח
 כגון ,ואם אי אפשר לעשות כן . ירקדור כך ואח, עד שיריק כל הקמח שבשק,המלוחלח עם הקמח שאצלו

והיה כמו עיסה ישאר למעלה והשאר מותר  וכל קמח שתלחלח , ירקד כל הקמח,שתלחלח בצדו בהרבה מקומות
  ."אפילו הוא בתוך הפסח
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 . כל מקום המלוחלח מהקמח40בוודאי צריך להשליך לנהר
  שיאור זלמן

  ב

  תנוך האוזןתשובת רבינו בענין 
 44 והטור43י"ש מחלוקת בין רש שי,42 על אלו מומיןיש פרק רדני מלך ולחם חמודות מע41ייןע

  .45ם"להרמב

___________________ 
 אבל אם , אף שריקדו בתוך הפסח,במה דברים אמורים כשתייבש לחלוחית הקמח קודם הפסח" :ב"ושם סי

 והרי עשה , שיש לחוש שמא תפרר לתוכו פירורים דקים,תייבש בפסח אסור להשהותו אף לאחר שירקדו
 ולא היה מעורב כלל ,יסה והיה אז כמו ע, שהרי קודם הפסח עדיין לא תייבש הלחלוחית,חתערובת זה בתוך הפס

  ".בשאר הקמח
 אפילו , אבל אם תייבש במקום אחד מצידי השק,וכל זה כשתייבש הלחלוחית במקומות הרבה" :ג"יושם ס

עד שיוריק כל הקמח  , יאחוז בידו את המקום שתלחלח ותייבש בשק עם הקמח שאצלו,תייבש בתוך הפסח
 ".ר הסיר את המקום שפלו עליו מים כיון שכב, ואם לא ריקדו הרי זה מותר, ירקדור כך ואח,שבשק

 .ד"תמה ס'  סיכמבואר לעיל 40
וראה לקמן בסקירה על סדר מכירת . ל אחיו של רביו"על שם מהרי, יח' ד סי" דפסה בשארית יהודה חלק יו41

' ד סי"יו(ת צמח צדק "והיא היא התשובה הזכרת בשו, ב ביאור זה על ידי רביושקרוב לודאי כת, חמץ פרק ב
מהצורך  'והי… ת באריכות "כמדומה שכתב על זה שוו...  'מעשה שהי): "א, ובהשלמה שבסוף הספר שם כא, רכט

  ".להשיג התשובה שהשיב על זה

  :תשובה זותוכן המשך הדברים ב
י וטור התוך הוא כל הסחוס "שלדעת רש, וך האוזן שפגימתו חשובה מוםבפוסקים הובאה מחלוקת בפירושו של ת

ם "ולדעת הרמב, )כ האליה הרכה שבשפת האוזן קרוי עור ואיו עושה מום"משא(שבהיקף גובה האוזן ומהצדדים 
  ).אף שגם בו יש סחוס רך, כ כל היקף גובה האוזן"משא(התוך הוא רק הסחוס הקשה שבתוך האוזן 

. שאיו חשוב מום אלא כשפגם הסחוס הקשה שבתוך האוזן, ם"י והטור מודים לרמב"גם רש, בבהמהויש לומר ש
  .והתוך הוא המקיף את קערורית האזן, ודוקא באדם הם סוברים שהעור היא האליה הרכה

  .כי אם הגובה הבולט מפים האוזן, ם אין התוך מה שבתוך האוזן"וגם לדעת הרמב

 .יג' ט וסי' ג סי"חי. י.קובץ יגדיל תורה . ת צמח צדק שם" ראה גם שו–הפוסקים דלקמן דיון בסוגיות ולשוות 
  ...".ם"אבל הרמב... י "פירש רש): "ק ב"מעדי יום טוב ס(ו דבכורות " ריש פ42

  ".י והטור"וזה ודאי דלא כפירוש רש... ם "אבל הרמב... ולשון הטור ... י "פירש רש): "ק א"שם ס(ובדברי חמודות 
אבל ... ולשון הטור ... ם "אבל הרמב... י "וכן פירש רש... ב "פירש הר): "ו"בכורות רפ(וכן ביאר בתוספות יום טוב 

 .ויתבאר לקמן...". ם"מלשון הרמב
י "וברש". אבל לא מן העור, פגמה אזו מן החסחוס, על אלו מומין שוחטין את הבכור): "א, לז( במשה בכורות 43

  ".הייו אליה רכה של אוזן, אבל לא מן העור. ן"וך האוזן שקורין טדרית, החסחוס): "שם(
אבל החסחוס הרך הוא . שאם חתך בו איו מום,  שאין בה סחוס הוא מן העורהאליה הרכההרי מפרש שרק 

 .שאם חתך בו הוי מום, התוך
ולא מן , פירוש התוך,  מן הסחוסעד שתחגור בה הציפורן, וכיצד צרימת האזן שפגמה בחסרון): "שט' סי(ד " יו44

  ".העור שבשפת האזן
 .שאם חתך בו הוי מום, אבל הסחוס הרך שבאוזן הוא התוך, איו מום"  האזןשבשפתהעור "הרי שרק 

  לסחוס האוזןהמוקףאבל העור . מי שפגם סחוס אזו כדי שתחגור הצפורן בפגם): "ב"ז ה"פ(ביאת מקדש '  הל45
העור המוקף לסחוס "אלא כל , קרוי עור" העור שבשפת האוזן" הרי שלא רק ".בין סדקאין בו מום בין יקב 

  .קרא עור" האוזן
לא מן הקצה העליון שהוא דומה לעור וקרא בשם , מגוף הסחוס): "ו"בכורות רפ(ותפרש יותר בפירוש המשיות 

  .וס הקשהולא קרא תוך אלא גוף הסח, הרי שגם החסחוס הרך הוא מן העור". חסחוס
שגשם יצא על שטח האוזן ממה ... תוך אזן הוא ): "ט"ד מ"פי(ועוד יותר מפורש הדבר בפירוש המשיות לגעים 

, ומחוץ הוא בשר רך מקיף בסביב האוזן כולה, חזק דומה לעצםכאשר יגע בו האדם ימצאהו , שימשך לפים
הרי שלא קרא תוך אלא החלק הפימי שתוך  ".זןוזהו תוך א.. ולזה הגשם אשר מחוץ , והפימי הוא תוך האוזן

  .ולא התוך, כ הבשר הרך שסביב האוזן כולה הוא מהעור"משא, האוזן שהוא הסחוס החזק הדומה לעצם
אם וגע בו האדם ימצאו קשה כעין , יש גוף סחוסי מעוגל בולט על פי האוזן מצד הפים: "י קאפח"ובתרגום הר

והוא המבדיל בין , אותו הגוף הסחוסי, ומפים לו תוך האוזן, וף מקיף את כל האוזןכפומחוצה לו בשר רך , עצם
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 , שהיא בשפת האזן למטה בתחתית האזן סמוך לגוף,העור היא האליה רכה) משפת(י "דהיינו דלרש
זן ומהצדדים עד למטה ו כל ההיקף שמגובה הא,אזן אבל למעלה בגובה ה,46כמו אליה רכה שבאדם
 שאין רוצעין , גבי מומי אדם48י" רשרסת לגי47וכן מבואר להדיא בגמרא. תיןהוא בכלל הסחוס דמתני

 . והיינו משום דהגובה הוא בכלל הסחוס, אבל בגובה של אזן רוצעין, רכה'י אלי" רשרש פי,במילת
  . בבהמהוא הדין נמיוה

 . הכל נכלל בשפת העורם דכל היקף שטח גוף האזן מגובה האזן ומהצדדיליהבירא ם ס"אבל הרמב
משמע שכל גובה . ל" בשם הסחוס עכראונק'  קצה העליונה כו49 המשניותרושוכן מבואר להדיא בפי

אבל אינו הסחוס ממש ,  בשם הסחוסרא אין זה אלא שנק,פ שיש בהן הסחוס קצת" אע,םהאזן וצדדי
 וכדאיתא. 50ד"רמ' י סי"ש בפסקי מהרא" כמ. מיירי בהסחוס הקשהיןת דמתני,דמיירי מתניתין

 גשם יוצא על שטח האזן ומה שימשך ממנו ,51'ד דנגעים משנה ט"ם פי" המשניות להרמברושבפי
 דכל גובה האזן מבואר להדיא. ' ומבחוץ בשר הרך מקיף כו,ולפנים כאשר יגע בו האדם ימצא חזק

  .תיןחוס דמתני שהוא הס, תנוךל אינן בכלםוהצדדי

 .54דהתנוך שהוא גובה של אזן אינו כשר להזאה) 53ש שם"הובא בר( 52ורת כהניםוהכי איתא בת
 לפי שהגשם המקיף את תנוך האזן אינו עומד זקוף ביושר בשוה ,55 תנוך מלשון נכה רגליםראונק

כל  כן אם,  הוא התנוךתין ומאחר דסחוס דמתני.אלא נכפף קצת כאדם נכה רגלים שאין רגלו ישרה
  . הן בכלל שפת העור ולא נכללו בסחוס,פ שיש בהם הסחוס רך" אע,םגובה האזן וצדדי

 כי גרס ומשמע דה.57 דהיא בגופה של אזן56ט" העבדים' לג מה"ם פ"וגבי רציעת עבדים מבואר ברמב
  . במקום בגובה, בגופה58ראבגמ

 60 והתם, כיצד צוליןרק שבפ דהסחוסיןא היינו דומיתין דסחוס דמתניבירא להו דס59' בתוסן משמעוכ
 64י"דת,  בדל אזן63 הפסוק62' וכן ממה שהביאו התוס.61איתא שאינו נאכל בשור הגדול מחמת קשיותו

___________________ 
הרי ". אותו המבדיל הוא תוך אוזן, הבשר הכפוף שמבחוץ שהוא קצה האוזן ובין תוך האוזן שיש בו השקע

ף לבין שהוא מבדיל בין הבשר הכפו, ורק החלק הבולט מצד הפים, שהחלק הכפוף המקיף את האוזן הוא העור
 .הוא הקרא תוך, תוך האוזן

 ).שאותו מקבים לצורך עידת תכשיטים( הבשר הרך שבתחתית האפרכסת של האוזן 46
 .ב,  בכורות לז47
 .אליה, ה במילת" ד48
 ).45הערה (כמועתק לעיל , ו" בכורות רפ49
 ".צת מבפים תוך האוזןויש לו גובה ק, ראה דסחוס הוא קשה במשמוש היד "50
 ).45הערה ( כמועתק לעיל 51
תלמוד לומר על , יכול על תוך ודאי, על תוךותן ", "ותן הכהן על תוך אזן המטהר): "יד, מצורע יד( על הפסוק 52

 ".אמצעיהא כיצד זה גדר ה, תלמוד לומר תוך וך, אי על תוך יכול על גובה של אוזן, תוך
 ".הא כיצד זה גדר אמצעי, ל תוך וך"יכול על גובה של אוזן ת... בתורת כהים דריש ): "שם( בגעים 53
והלימוד ". אי על תוך יכול על גובה של אוזן: "כלשון התורת כהים,  הייו שגם גובה האוזן קרא בשם תוך54

 .שגובה זה איו כשר להזאה, הוא
 ".חומת אך שהוא מן כה רגלים): "ג, חיי שרה כה(י "אה רשור. ג, ט. ד, ב ד-  שמואל55
 ".ווקב את אזו הימית בגופה של אוזן "56
 .שהיא האפרכסת,  ולא בגובה57
 .אין רוצעין אלא בגובה של אוזן): ב, בכורות לז( בגמרא שלו 58
 ".לשון תוך הוא כמו ראשי כפים והסחוסין בפרק כיצד צולין): "א, לז( בכורות 59
שהוא ראוי לאכילה " (וראשי כפים והסחוסים, כל האכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך): "א, פד( משה פסחים 60

 ".והא הי לא מתאכלי בשור הגדול: "ובגמרא שם). בקרבן פסח
 .שהתוך הוא הסחוס הקשה שבפים האוזן, ם" ראה מכך שמפרש תוך כמו הרמב61
 ".אוזן מתרגם חסחוס דאודאובדל ה... מן החסחוס : "שם'  בתוס62
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ין א' לו בפי וא.65ק שם" הרדרוש וכפי, שאינו אוכלו מחמת קשיותו, היינו שנשאר מן הארי,'סחסיח
 מוכח שראש האזן הוא רך ,דניהאפילו מריש או'  כו66 שחרךםגבי עובד כוכבי) א"לח ע' ד (מעמידין

 לא ודאי שכל הגובה והצדדים א.ם וראש האזן הוא גובה האזן והצדדי,להתבשל יותר משאר בשר
  .שסביב שטח האזן אינו בכלל סחוס

ה  ומ.68 הן רכיןם דבבהמה כל הגובה והצדדי,67י יש לחלק בין אדם לבהמה"ואפשר דאף לדעת רש(
 אלא דכל הרך שבאזן , היינו לאפוקי דלא נימא עור ממש,הי והאי עור היינו אליה רכ" רששכתב

 שתא אתי שפיר וה.70 שפהראכל הקצה בהיקף נק) ל"י (, משפת האזן69 וכן לשון הטור.בכלל זה
  .)71י לא הביא שום מחלוקת"שמהרא

 ובין התנוך שהוא תכלית קערורית האזן ,תוך האזן) שטח האזן שהוא(והנה באדם ניכר ההבדל שבין 
 המקיף את קערורית האזן התנוך וכן ניכר ההבדל בין .מקיף את התוך סמוך לקערורית האזןבגשם ה

 לכך . אבל בבהמה אין ההבדל ניכר בכל זה.72ובין גובה האזן שהוא המקיף את התנוך שנמשך לפנים
 מקום שמתחיל להיות וצה לומר ואין ר.י סימן זה שהוא קשה במישוש ויש לו גובה בפנים"נתן מהרא

 ולפי שהחריצין הם שוים לגובה האזן לכך לא , בתלוליות נגד החריצין]ה[ שיש גוב,צין ותלוליותחרי
 תלוליות או מקומות וה ליה למימר וה, חדא דלשון גובה הוא לשון יחיד].ובה[הזכיר אלא מקום הג

 ועוד דהא נראה לעינים דגם במקום התחלת החריצין . גבוהחד דהא אינו מקום א,גבוהות קצת
 כי מהעצם הסותם את פי האזן למטה עד מקום וצה לומר אלא ר.תלוליות אינו קשה בחוש המישושו

 ולמעלה ממנו מתחיל להיות גובה ,התלוליות יש בו מקום עמוק ונראה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם
  .משפע ועולה

 תוך לואפי שהרי כנגדו באדם ,73פ שהוא למעלה קצת מעצם הסותם פי האזן" נראה עכמכל מקוםו

___________________ 
 ".כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזן): "יב, ג( עמוס 63
 ".חסחוס דאודן "64
 ".וייחו האריה, לפי שאין בו בשר, כתרגומו חסחוס דאודן, בדל אוזן והוא הקשה שבאוזן "65
 .כה וצלית בחריכתהשהאוזן ר: י"ופרש.  דחריך רישא שרי למיכל מייה אפילו מריש אויה66
' ל דברו על אוזן האדם שיש בה אלי" כי כל ה, עודש לומרדלכאורה י): "רכט' ד סי"יו(ת צמח צדק " ראה שו67

 , סחוסרא אם אמר דכל מה שהוא קשה קצת קם כןוא. אבל באוזן הבהמה אין בה כן. רכה למטה בסוף האוזן
ל  אשר ע.מוכרחים לומר דהעור הוא מעט מעט מאד בשפת האוזן' והי.  מהו עור אשר תן אבל לא מן העורם כןא
  ". אפשר מחמת זה החמיר לומר דסחוס הוא הקשה ממש לתוך חלל האוזןכן

): כ, כט(ובתצוה ".  שבאוזןאמצעיגדר , תוך): "יד, מצורע יד(י על התורה "מבואר ברש, וגם לעין תוך האדם
וכמבואר , ם דלעיל"והייו לכאורה כדעת הרמב". ס"שקורין טרו שבתוך האוזן האמצעיתוך הוא הסחוס גדר "

הגבוה רצוו לומר הוא , י גדר האמצעי שבאוזן"בפרשת מצורע פירש רש, התוך): "ק ד"שט ס' סי(ד "ז יו"בט
 ". שהוא עשוי כעין גדר בפי קב האוזןשבאמצע האוזן

 . ורק הסחוס הקשה שבפים האוזן הוא התוך68
 ".ולא מן העור שבשפת האזן, ךפירוש התו "69
 ".תוך" וכל זה איו כלל ב70
 .ם"י וטור סוברים כהרמב" כי לדעתו גם רש71
המקיף את , תוך החיצון הרך) ג. הבולט מקב האוזן, תוך הפימי הקשה) ב. תוך קב האוזן) א:  הייו שיכר בין72

 .התוך הפימי
  .א הסחוס שעל גביואל,  שהתוך שבבהמה איו העצם שבתוך האוזן73

" מגי אברהם"ואילו ב. שהקשה על רביו שהתוך שבפים הוא מום שבסתר שאיו מום) סא' סי(וראה משיב דבר 
שהתוך הפימי שבולט לחוץ איו מום , מבארים) לו' ד סי"חי. (י.ובקובץ יגדיל תורה , )שט' ד סי"ליו' חי(

  .שבסתר
ל שצריך לחתוך בעומק חלל "ראיתי כי בדעתם הוא שכוות בעל התיא ז"): כד' סי(ת כוכב מיעקב "וכן הוא בשו

הוי מום בסתר ואן  דאם כן, דאיך וכל לומר שצריך לחתוך בחלל האוזן, ראו אור אבל הלכו בחשך ולא, האוזן
ימצא  בבהמה כאשר ימשש האדם בתוך אוזן... אולם הגאון בעל התיא לא בדה זאת מלבו . בעין מום שבגלוי
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ורת בת( התנוך שהוא תוך נוך כדאיתא ל שכן ומכ,74האזן הוא למעלה מהעצם הסותם פי האזן
 והעצם הוא ,י דקשה במישוש משמע שהוא כאשר ימשש מבחוץ" ועוד לשון מהרא.75)כהנים

  .מבפנים למטה שאין כנגדו מבחוץ

צם הסותם את פי  כי בגדיא השיעור שמהע,78 כפשטיה77ניה]ד[ אתי שפיר הא דגדיא באו76שתאוה
 אם נאמר שכל ל שכן וכ. הנה התוך הזה יותר גדול,האזן עד הגובה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם

  . טפיתי שפירמקום הפנוי משערות הוא בכלל סחוס א

 ,'בשתי חסחוסות כו'  גבי אזן הגדי שהיתה כפולה בחסחוס אחת כו80)ב"ע' מ( מהא דתניא 79גם
  .81לא בעצם האמצעי שבאזן ו,משמע דחסחוס הוא בהיקף האזן

ה  ומ.עצמות בפנים'  אפשר לומר דהיינו ב,לו שתי חסחוסין'  ובלבד שיהי82ם"אלא דלשון הרמב
 חדא שאין בו אלא עצם , תרתי קאמר,' כו83 והרי הוא כגוףחד אבל אם אין לו אלא חסחוס אשכתב

___________________ 
 ואפילו לדעת, ע"החתך בתוך הבליטה הוי מום אליבא דכו ואם יגיע. והיא גדר הפימי כמו שיש באדם, בליטה

 ".ד"סי׳ קמ וכן ראה בפסקי מהרי״א. והוא הכווה האמיתית. הרמב״ם
 .גם הוא בולט יותר מעצם הגולגולת שליד האוזן, שהיא באמצע אפרכסת האוזן,  שהתוך שבפים האוזן74
 .מקום גם הוא בולט מעצם הגולגולת שבבהמה שמכל 75
 . אחרי שתבאר אשר התוך הוא חלק האוזן הבולט מהעצם76
 אמר רבא גדיא באודיה ,ר יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם"א): "א, לה( בכורות 77

 כל ראשו ראין אזיו ויכול וקודם שיצא, גדי אזיו ארוכות, גדיא באודיה: "י"ופירש רש. "אימרא בשפוותיה
 ".להטיל בו מום

מיהו בגמרא ): "י רכט"סוס(ת צמח צדק "וכפי שהקשה בשו, ל"ם ה" שבפשטות קשה מגמרא זו על שיטת הרמב78
 ראה לכאורה דאין לומר דדוקא הקשה הגמור הסמוך ממש ,'ה גדיא באודי"י ד" ובפרש,)א"ה ע"דל(בכורות 

  ". מה בין גדיא לאימראם כן דא,סחוס ראלחלל האוזן הוא לבדו הק
... כי בגדיא השיעור שמהעצם ", שגם בסחוס הקשה הבולט מהעצם יש חילוק בין גדיא לאימרא, ועל זה מתרץ כאן

 ".יותר גדול... עד הגובה 
אם הכווה לתוך הבולט " (החסחוספגמה אזו מן ): "א, בכורות לז( עתה בא להוכיח את פירוש האמור במשה 79

בשתי ,  אחת הרי זה מוםבחסחסותאזיו כפולות ): "ב, שם מ(על פי האמור בברייתא , )או לעצם עצמו, מהעצם
 ".  איו מוםחסחסיות

אמרו חכמים בזמן , )י"רש, אוזן בתוך אוזן, שיש לו שתי אזים מצד אחד(אוזן הגדי היתה כפולה : " במשה שם80
, )י"רש, הרי זה מום, שכפל תוך העליון לתוכו ותחבר למטה, שאין לה אלא תוך אחד(שהוא עצם אחד מום 
ועל זה )". י"רש, וטעמא לא איתפרש לי(איו מום ) י"רש, שהתוכים מובדלים למעלה(ואם איה עצם אחד 
 ".בחסחסות אחת הרי זה מום בשתי חסחסיות איו מום, אזיו כפולות: "מובאת שם הברייתא

י שהכווה "פירש רש, "עצם אחד"ולכן אף שאמר במשה . כשים' ל לתוכו עד שיהישיוכפ,  שבזה לא שייך כל כך81
ולא (הוא התוך הבולט מהעצם " חסחוס"יוצא אם כן שפירוש . כשים' שכפל לתוכו עד שיהי" תוך"היא ל

 .וכפי שתבאר לעיל, )העצם עצמו
ם אין לה אלא סחוס אחד והרי הוא כגוף אחד אבל א, ובלבד שיהיו לו שי סחוסין): "ג"ז ה"פ(ביאת מקדש '  הל82

  ".שכפל כשר
 והיא הגירסא הכוה שימוקה .ג דהכי גריס בתוספתא" וכתב סמ.ורביו ראה שגורס בהיפך": ובכסף משה שם

  ".עמה
אבל ". וטעמא לא איתפרש לי"י "כתב רש, שחסחוס אחד הוי מום ושי חסחוסין לא הוי מום, והייו שלפי גרסתיו

שכיון שלא , הרי זה מובן וימוקו עמו, ם שחסחוס אחד לא הוי מום ושי חסחוסין הוי מום"פי גירסת הרמבל
  .חלק לשים לא הוי מום

שכפל תוך העליון לתוכו , שאין לה אלא תוך אחד"י לפרש "הוצרך רש, והה לפי גירסתיו שחסחוס אחד הוי מום
אמם לפי גירסת .  שזה שייך רק בתוך בחסחוס הבולט מהעצםותבאר לעיל". הרי זה מום, ותחבר למטה

אם כן , שחסחוס אחד לא הוי מום כיון שלא חלק לשים ושי חסחוסין הוי מום כיון שחלק לשים, ם"הרמב
ולא התוך הבולט (הוא העצם עצמו " חסחוס"והייו שפירוש ". עצמות בפים' אפשר לומר דהייו ב"שפיר 
 ).מהעצם

83 ה מה שכתב , הוא העצם עצמו" חסחוס"ם מפרש "פרש שהרמב אםוהרי , אבל אם אין לה אלא סחוס אחד"ה
אלא ודאי ". שכפל"שלא שייך בו כל כך , אי אפשר לפרש דקאי על העצם עצמו, " כשרכגוף אחד שכפלהוא 

 ".תרתי קאמר"ש, צטרך לפרש דבריו לפי זה
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 ,84תין במתנירושו בפים לטעמיה"ורמב( ועוד שגם בהיקף נראה כאילו הוא גוף שנכפל , מבפניםחדא
י  א,' הרי הוא כגוף כוחד אבל אם אין לו אלא חסחוס א,85ג"אבל לשון סמ. )י תנוך"ולא כפירש

  .86 לפרש כןאפשר

 ולא 89יש פרק המשנה ררושם בפי" ולכן דקדק הרמב,88 דחסחוס הוא שם המושאלש לומר די87אלא
 אבל אין זה , חסחוסראעליונה נק דגם קצה הוצה לומר ור,ונקרא בשם חסחוס' מן הקצה העליונה כו

ומינה ( והתם נקט בברייתא לענין קריאת שם בלבד .אלא לענין קריאת שם בלבד אבל לא לענין הדין
 אינו אלא לענין ,' דאזן הגדי כגון תנוך העליון כו90תין במתנירשי דפי" רשאפילוד) ל"די(נראה 

 , דהיינו סחוס ממש,הסחוס ולא מן העור מן 91תין אבל לא לענין דינא דמתני,קריאת שם דנקרא תנוך
ם גובה האזן  דבבהמה גש לומרי י" דגם לרש,ה"וכדלעיל בהג (,) תנוך בכלל זהראולא כל מה שנק

  ).92הוא בכלל העור דריש פרק

  ג

   ליבון ביום טוב–תקט  מןסי
יום ב מפני שהוא מתקן כלי ,יום טוב ב95 או ללבנו94 הצריך הגעלה או ליבון אסור להגעילו93כליי 

  .96טוב

יום  מכל מקום אם היה אפשר להכשירו מערב ,ואפילו אם רוצה להשתמש בו ביום לצורך אוכל נפש
  .יום טוב כדין מכשירין שאפשר לעשותם מערב ,יום טוב אסור להכשירו ב,97 אלא ששכחטוב

__________________ 
 ".כמו שטל גולם רך וכפלו, גוף אחד וגולם אחדעין עצם אחד הוא : "ם שם" בפירוש הרמב84
 .ת שח" ל85
 .אלא דמיירי בתוך הבולט מהעצם,  דמיירי בעצם שבתוך האוזן86
עדיין מסתבר , ש חסחוס לעין אוזן הגדי הכפול הכווה לעצם שבתוך האוזן"שמ, ם" אפילו אם פרש ברמב87

 .  הבולט מהעצםש חסחוס לעין פגימת האוזן מן החסחוס הכווה לתוך"שמ
כמו מה שמכיס את הסחוס הרך שמסביב לאוזן בשם ,  מה שמכים את העצם בשם חסחוס הוא שם המושאל88

 .החסחוס הוא רק התוך הבולט מהעצם, אבל לעין דיא. שגם הוא בשם המושאל בלבד, חסחוס
 . כמועתק לעיל בתחלת הסימן89
 .הרי שגם חלק העליון של האוזן קרא בשם תוך". ושכפל תוך העליון לתוכ... אזן הגדי : "ב,  מ90
 ".ולא מן העור, פגמה אזו מן החסחוס: "א,  לז91
 ).א, בכורות לז( ריש פרק על אלו מומין 92
. יג- י"תקט ס' בסי, תבארו הלכות ליבון ביום טוב, ב- תא' ר סי"בוסף לכל הלכות ליבון והגעלה שתבארו בשוע 93

  .באים סעיפים אלו כאן בתור הוספה, בון וההגעלהולמען שלימות ושא הלי
הובא ). הגעלת כלים דאסור לעשות ביום טוב כלל משום מלאכה שלא לצורך(קסד '  עקצד' ק סי"סמהגהת  94

 .)דאסור להגעיל כלי ביום טוב (ה"א ס"רמ. ז רמז תתסא" עובמרדכי, א אות ה"פט "יו' הלבהגהות מיימויות 
 .)אסור ללבו (ה"ע ס"שו. מרדכי שםו מויותק והגהות מיי"הגהת סמ 95
  .)משום דמתקן כלי גמור הוא (ה"סוף ס לבוש 96

  .הבערה שלא לצורך) ב. (תיקון כלי) א: (שיש בליבון זה שתי מלאכות, )101הערה (וראה לקמן 
מלאכת הבערה ) א(הייו שיש בזה ". ום טוביומצא עשה הבערה כדי לתקן כלי ב): "א"סוף סי(וכן תבאר לקמן 

  .מלאכת תיקון כלי) ב. (שלא לצורך אוכל פש
לצורך , ובישל בה המים, כי מיירי הכא אפילו באופן שהדליק האש, ומה שמזכיר כאן רק הטעם של תיקון כלי

 .או הגעיל את הכלי במים אלו, כ ליבן את הכלי באש הזה"אלא שאח. בישול ליום טוב
 ,ם טובאם היה אפשר לתקו מערב יו(א "וכדלעיל ס). אם שכח לתקו מערב יום טוב אסור(ק ב "תקט ס' סיא " מ97

 כדין כל מכשירי אוכל פש שהיה אפשר לעשותן מערב ,ם טוב דאז אסור מן התורה לתקו ביו,ושכח ולא תיקו
 ... ולא תקו אסור ... ושכח ...ות לתקו  וידע בו והיה לו שה,ם טובוכן אם פל מערב יו(י "תקז ס' וסי). ם טוביו

כל (ה "ותצה ס). ם טוב שאסור לעשותן ביום טובוהרי זה כמכשירי אוכל פש שהיה אפשר לו לעשותן מערב יו
 ).אסור לעשותה ביום טוב... אפילו שכח ולא עשאה ... מלאכה שהיה אפשר לו לעשותה מערב יום טוב 
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ין  כד,99 אלא שאין מורין כן,98יום טוב מותר להכשירו ביום טובואם לא היה אפשר להכשירו מערב 
  :100יום טובמכשירים שאי אפשר לעשותם מערב 

 ,101 כלי ברזל שאפו בו מאכל של גבינה כדי לאפות בו ביום מאכל של בשריום טובמותר ללבן ביא 
 אלא הוא מחממו כדי ,103 לפי שאינו ניכר שמתקן כלי,102יום טובפ שהיה אפשר ללבנו מערב "אע

__________________ 
התרתי באותה מחבת ... ל "השיב רביו יצחק בר אברהם זצ (שמה'  סי טוביום' אור זרוע הלא ב"תשובת הריב 98

. )יצחק בר אברהם... דלא אפשר לעשותה מערב יום טוב ... במלכותיו ללבן אותה באור ] ז"א בלע"טרפ[שקורין 
ה אסור בהגעל ( בק"דרכי משה ס. )אבל מותר ללבן מחבת בת יומא באור ביום טוב (יב' ב סי" פ ביצההגהות אשרי

 .)ואם לא היה אפשר לעשותו מערב יום טוב שרי להגעיל (א"א סקי"מ. )כל זמן שהיה יכול להגעילו מבעוד יום
 ).הא פסקין דאין מורין כן, ואי משום מכשירין(ק שם " הגהת סמ99

 .)חר אבל אין מורין כן לא,ם טוב מותר לתקו ביו... ם טובלא היה אפשר לו לתקו מערב יו(ב " כדלעיל ס100
במלכותיו ללבן ] ז"א בלע"טרפ[מיהו כיוצא בזה התרתי באותה מחבת שקורין (א באור זרוע שם "תשובת הריב 101

ומשום מכשירין מי ליכא שהרי , ומשום תיקון ליכא איסורא דראה כמחממה לבשל תחתיה... אותה באור 
י התיר "ר(א , כה עה ת"ג ל" בסמהובאה). ובלאו הכי מי צריכה לצורך אוכל פש, הבערה זו צריכה לבשל

ואחר הליבון אפו תחתיה , ן"ביום פלדו] תחתיה[שאפו בו , א"בתשובה אחת ללבן ביום טוב מחבת שקורין טרפ
ומשום מכשירין מי , דמשום תיקון כלי אין כאן איסור דראה כמחממה לבשל תחתיה, א של בשר"מיד פשטיד

י התיר ללבן את "ור(קסג ' קצד ע' ק סי"סמ).  צריך לצורך אוכל פשדבלא כן, ליכא שהרי הבערה זו צריכה לבשל
מותר ללבן ביום טוב כלי ברזל שאפו  (ה"ע ס"שו). מפי שראה כמחממה לאפות בקל, א של ברזל ביום טוב"הטרפ

 .)ה של בשר"ואחר הליבון יאפו בו פשטיד, ן של גביה"בו פלאדו
ואפילו היה  (א"א סקי"מ. ) על גב דמאתמול היה יודע שצריך ליבוןומשמע דבליבון שרי אף ( בק"דרכי משה ס 102

 .)ט שרי"אפשר לעשותו מעי
, ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים): "ח"שכג ס' סי(כמבואר לעיל ,  כעין זה הוא גם לעין טבילת כלים בשבת103

שהרואה , כר שמתכוין להטבילומפי שאין הדבר י, ואיו ראה כמתקן, ימלאו מים מן המקוה ועלתה לו טבילה
  ".אומר לשאוב מים הללו היה צריך

אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת אפילו ): "ז"שכו ס' סי(כמבואר לעיל , וכן הוא גם לעין טבילת אשה בשבת
  ".הצריך טבילה מן התורה כגון דה וכיוצא בהם מפי שאיו ראה כמתקן אלא כיורד להקר

, "אסרוהו חכמים מפי שדומה למתקן כלי: "אלא כאמור שם, י בתיקון כלי מהתורההייו כיון ששם לא מיירו
  .הקילו בזה חכמים כשאיו יכר שהוא לשם מלאכה, "ראה כמתקן"ו

מכל מקום גם בזה התירו , אלא באיסור של תיקון כלי מדברי סופרים, ואף שלא מיירי שם באיסור של מראית העין
  .כשאיו יכר שהוא לשם מלאכה

יום כלי הצריך הגעלה או ליבון אסור להגעילו או ללבו ב(י "כאמור לעיל ס, ואף שכאן בליבון מיירי בתיקון גמור
  .)דמתקן כלי גמור הוא( מהלבוש 96הערה (וכמובא לעיל  ).ם טוב מפי שהוא מתקן כלי ביוטוב

והטבילה והליבון , שהרי מיירי בכלי שלם, כמו בטבילת כלים, מדרבןאפשר שגם כאן איו חשוב תיקון כלי אלא 
  ".איו יכר שמתקן כלי"ולכן התירו אם , אין אלא כדי לקותם מטומאה או מטעם חלב

רואים או שמלאכה זו של תיקון כלי היא קלה יותר , כי אף במקום שהוא תיקון כלי מהתורה, ואפשר הטעם בזה
מותר לשברה , ששברה ודיבק שבריה בזפת... חבית של חרס ): "א"שיד ס' סי(לעיל כמבואר , משאר מלאכות

ובלבד שלא יתכוין . מפי שאיה בין גמור, ואין בה משום סתירה, בשבת בין ביד בין בכלי כדי ליקח מה שבתוכה
אבל . יתבארשאם כן הרי הוא מתקן כלי וחייב משום מכה בפטיש כמו ש, לקבה קב יפה שיהא לה לפתח אה

מפי , אפילו בעין שאיו מתקן לה פתח אה, אבל אם היא שלימה אסור לשברה... כשאיו מתכוין לכך מותר 
ואם איו ,  הרי שאם מתכוין לפתח אה חייב מן התורה משום תיקון כלי".שסתירת בין גמור אסורה אף בכלים

  .מתכוין לזה מותר
כדלעיל , הוא דוקא כשאיו מתכוין כלל למעשה אסור זה, תכוין מותרואף שבשאר מלאכות הכלל הזה של איו מ

 ובלבד שלא , מותר לגררן על גבי קרקע... כגון מטה כסא וספסל ...כל דבר שאיו מתכוין מותר (א "שלו ס' סי
 כ כאן מיירי"משא, ) ואף אם עשה חריץ מאליו אין בכך כלום כי דבר שאיו מתכוין הוא,יתכוין לעשות חריץ

ומכל מקום התירו כשאיו מתכוין , אלא שאיו מתכוין לפתח אה, שהתכוין למעשה זה גופא לעשות בו פתח
  .לפתח אה

דרך ): "ה"שב ס' סי(כמבואר לעיל , "מכה בפטיש"היא תולדת מלאכת " תיקון כלי"מלאכת והטעם לזה הוא כיון ש
 והכאה זו ,כדי להשוות עקמימותו בהכאה זוהאומים העושים כלי מתכת להכות בפטיש על הכלי אחר שגמר 

 וכל העושה שום דבר שהוא גמר עשיית הכלי . והוא אב מלאכה שהיתה בכלי המשכן,היא גמר מלאכת הכלי
 וכן כל העושה איזה תיקון לכלי ... והוא תולדות מכה בפטיש שהיה במשכן ,ותיקוו הרי גמר זה חשב למלאכה
  ".בהרי תיקון זה חשב למלאכה וחיי

מכל מקום יש , "מכה בפטיש"שיהם תולדות של " העושה איזה תיקון לכלי"והן " גמר עשיית הכלי"והייו שהן 
 ל ידי מפי שע,ם טובאסור לבשל בקדרה חדשה של חרס ביו): "ט"תקב ס' סי(לעיל כמבואר , חילוק גדול בים
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  .לאפות בו

 ילבנו שנית אחר כך אבל אם יצטנן הכלי ו.104ל של בשרובלבד שמיד שיעבירנו מן האש יתן בו המאכ
 ונמצא עשה הבערה כדי לתקן כלי ,105 הרי ליבון הראשון לא היה רק להכשירום כן א,כדי לאפות בו

  :106יום טובב

 דכיון שאין צריך ללבנו היטב עד שיהא נצוצות ,וכל זה כשמלבן מחלב לבשר או מבשר לחלביב 
 אינו ניכר שמתקן ,108א"קכ' ד בסי" וביו107א"תנ' ש בסי" כמ, קל אלא די לו בליבון,נתזים ממנו

  .110 אלא הוא מחממו כדי לאפות בו,109כלי

 אפילו ,112יום טוב אם היה אפשר ללבנו מערב ,111 כלי ברזל הבלוע מאיסוריום טובאבל אסור ללבן ב
 נתזים  דכיון שצריך ללבנו עד שיהיו נצוצות, מיד שיעבירנו מן האש113רוצה לאפות מאכל של היתר

  :114יום טוב הרי ניכר שמתכוין להכשירו ולתקן כלי ב,הימנו

 כגון , אבל אם אינו צריך אלא מחמת חומרא בעלמא.וכל זה בכלי שמן הדין צריך הגעלה או ליבוןיג 

___________________ 
 ואסור משום תולדת מכה , תיקון עשייתן וזהו גמר,בישול הראשון הן מתחזקין ומתקשין ומחזיקין מים בטוב

מכל , והייו שאף שלא התכוין לחזק ולהקשות הקדרה החדשה. " שהוא גמר מלאכה של כל דבר ודבר,בפטיש
  .מלאכה זו אסרה בכל אופןהה ,  בגמר עשיית הכלי כאןמדוברמקום כיון ש

ואיו , י פתיחת הפתח הוא כלי גמורהרי גם לפ, י ליקח מה שבתוכהשפותח בה פתח כדחבית של חרס כ ב"משא
  . לקבה קב יפה שיהא לה לפתח אהחשב תיקון כלי אלא כשמתכוין

אף שאיו , שגם כשמתקן משהו לשם איזו השתמשות, לכן מציו, וכיון שמלאכה זו היא דוקא כשמתכוין לעשותה
אם על ידי זה מתקו ): "ז"סישמ ' סי(כמבואר לעיל ,  אם הוא מתכוין לתיקון זה–גם זה אסר , כלי כלל

לפיכך אין שוברין את החרס ואין קורעין את הייר המותרים  ... להשתמש בו איזה תשמיש חייב משום תיקון כלי
  ".בטלטול כדי להשתמש בהם איזה תשמיש מפי שהוא כמתקן כלי

ובין אם גם אחר , יקוןכלי בתחלה ועתה עושה בו ת' בין אם הוא כבר הי, כי כל המלאכה הזאת של תיקון כלי
  .בזה לא אסרו אלא כשמתכוין לזה ויכר הדבר, אלא שעשה ראוי לאיזושהי השתמשות, התיקון אין זה כלי

שאיי בא אלא להפקיע טומאתו או ,  שהרי מדובר בכלי גמור,ודוקא בזה הקילו חכמים כשאיו יכר שמתקן כלי
 .שהוא קל יותר מפתיחת פתח חדש בו, גיעולו

אלא מיד , צריך ליזהר שלא להמתין להשתמש בטרפא עד לאחר שתצטן אחר הליבון(קסד ' ק שם ע"ת סמהגה 104
והוא שכשיתלבן יתו אותו על המאכל  (ע שם"שו). שיעבירו אותם מן הליבון יתו אותה על המאכל שצריך לאפות

 .)מיד
כדי שיועיל חמימות ,  אחר ליבוהא מיד"ויזהרו לתתו על המולייתא שקורין פשטיד(ז רמז תתסא "ע מרדכי 105

ראה ו. )שאם ימתין עד שיצטן מליבוה מצא שהליבון הוא שלא לצורך אוכל פש, דאה"ליבוה לאפיית הפשטי
 .מראי מקומות וציוים

 ).101. 96הערות (וכדלעיל . מלאכת תיקון כלי) ב. (מלאכת הבערה שלא לצורך אוכל פש) א( הייו שיש בזה 106
 וליבון , שהרי כלי מתכות הן כשרין על ידי הגעלה,פ שלא תלבן כל כך עד שיהיו יצוצות יתזים ממו"אע(י "ס 107

 כגון ,אם בלע בהם על ידי האור דבר היתר ואחר כך עשה איסור( בהגהה ג"סיו, )קל הזה איו גרוע מהגעלה
 ."וש, ) הרי הן כשרין על ידי הגעלה, ואחר כך בלע בהן חלב, עליהם בשר לבדו שהוא היתרשצלה

 ).גם במחבת של חלב או בשר סגי בהגעלה כיון דהיתרא בלע(ק ח "ך שם ס"ש ראה 108
דאז לא בעי ליבון גמור , ודוקא כשמלבה מחלב לצורך בשר או איפכא ( שםק והגהות מיימויות"הגהת סמ 109

 .)היכא דהיתרא בלע, אף בתשמישו על ידי האור... אלא סגי בליבון קצת , קליפתהשתסיר 
ז "תא ס' וראה לעיל סי. להכשירו מהטעם שבלע מבפים,  מכאן ראה שסגי ליבון קל שעל ידי ההיסק מבחוץ110
 ).59הערה שם ו(
זה ודאי אסור לעשותו ביום ,  ליבון גמור שתשיר קליפתה ליבוןוצריכה, אבל שבלועה מאיסור (שםק "הגהת סמ 111

אסור , אבל אם הוא בלוע מבילה וכיוצא בה (ה"ע ס"שו. )שיכר בטוב דלהכשירה הוא עושה ומיתסרא, טוב
 .)ללבו

אם ו (א שם"מ. )יום טוברב דאי אפשר לעשותן מע... ללבן אותה באור ... התרתי  (אור זרוע שםא ב"תשובת הריב 112
 .)לא היה אפשר לעשותו מערב יום טוב שרי להגעיל

 .)אפילו לאפות בו דבר היתר (ה"סוף סע " שו113
 .מראי מקומות וציויםראה ו). 103הערה (תבאר לעיל  114
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פ " אע,115 מותר ללבנו תחלה,יום טובשפוד שצלו בו בשר שאינו מלוח ורוצה לחזור ולצלות בו ב
 הרי אינו ,117 דכיון שמן הדין אינן צריך כלל ליבון ולא הגעלה,116 טוביוםשהיה אפשר ללבנו מערב 

  :מתקן כלום

  ד

  דר מכירת חמץסקירה על ס

  סדר מכירת חמץ. א

כפי , ח"תקנ-נ"בתקופת השנים תק, כפי הנראה, את הקונטרס סדר מכירת חמץ שלפנינו ערך רבינו
  ).ובפרק ה, בהמשך פרק זה(שיתבאר לקמן 

הלכות הצריכות , הלכות רבית, הלכות תלמוד תורה: נו קונטרסי הלכה שוניםבאותה תקופה ערך רבי
וגם את סדר מכירת , הלכתא רבתי לשבתא, לוח ברכת הנהנין, הלכות ציצית ותפילין, מחושן משפט
 ).פרק יח" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב"ראה (חמץ שלפנינו 

תב אודות שטר מכירת החמץ המצורף בו כ, ש"את הקונטרס הזה צירף רבינו למכתב שכתב אל אנ
  .118"אשר מתוכו יוכל כל אדם לכתוב שטר מכירה, כפי המבואר בנוסח זה השלוח אליכם: "לו

  
*  

  .ל"עם מכתבו הכללי הנ, שילב גם את סדר מכירת חמץ שלפנינו, רבינו הזקןסדור שערך והדפיס ב

אך כל איש אשר ): "ב" תמח סי'סי(הוסיף רבינו והעיר בשלחן ערוך שלו , אחרי הדפסתו בסידורו
יכתוב השטר , מכירה גמורה לדברי הכל' שתהי, נגע בלבו לצאת ידי כל הדעות במכירת חמץ' יראת ה
  ".כנוסח הכתוב בסידורמכירה 

 את השורה ,כנראה, ושם הוסיף, ק"אצל רבינו בכתי' רק הי, השלחן ערוך שלו עדיין לא נדפס אז
  .ל"הנ

בהיותו יושב בשבת תחכמוני אצל הרב המגיד , א"על ידו בשנת תקלר נכתבו "הלכות פסח שבשוע
מוסיף ומגיה ' אלא שמזמן לזמן הי). פרק טו" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב"ראה (במעזריטש 
  . הוסיף את השורה הנזכרת, ואחרי שנדפס סדר מכירת חמץ שלפנינו בסידורו, בהלכות אלו

  שכפי הנראה נדפס הסידור לראשונה,)פרק כ" הצאריתד ברוסיא "תולדות חב("כבר הארכתי לבאר 
שהרי הוא נרמז כמה פעמים במסמכי המלשינות ובתשובות (ט "לפני מאסרו וגאולתו בשנת תקנ

  ").כנוסח שכתוב בסידור: "שהדפיס אז" לוח ברכת הנהנין"ונזכר גם ב. רבינו עליהם
__________________ 

שר שאיו ראה דכל שכן שפוד שצלו בו ביום כבד או ב, ל"ר אברהם מפראג וז"וכתב מה ( בק"דרכי משה ס 115
ולי . ל"א של חלב עכ"כמו בהכשר טרפ, מאחר שאין ראה שום תיקון, שמותר ללבו כדי לצלות בו ביום, מלוח

ומותר ללבן שפוד שצלו בו בשר שאיו  (ה"א ס"רמ. )דהרי אי אפשר לעשותו מבעוד יום, ראה דשרי מטעם אחר
 .)מלוח ורוצה לחזור ולצלות בו ביום טוב

כיון שמדיא , אפילו היה אפשר ללבו מערב יום טוב שרי ללבו ביום טוב, פ"ראה דלטעם ראולי  (ב"א סקי" מ116
 .)אלא שהגו ללבו לא חשיב תיקון, ד"ו ס"ע' ד סי"ש בי"אין צריך ליבון כמ

וכן ,  ויש מתירין בכל זה ...ויש מי שאוסר השפוד שצלו בו בשר בלא מליחה (ד"עו ס' ד סי"יוע "שו כמבואר ב117
זהרין לכתחלה( א שם"וברמ .)הג להתירהמ וומתירין בדיעבד, וא.( 

118י אוסח הזה לרבו שלח את הו " העובדה שרביזכרת גם בשאלה אשר שאלו אצל רבי לעיל הוספה א(ש :(
 ".ובוסח המסר לו ממעלת קדושת כבוד תורתו, י תקות כבוד קדשו"והיה מוכר לערל עפ"
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שיעורי הלכה '  ופורסם על ידינו בס,בעריכת רבינו, שוב מצאנו שני דפים מתוך סדור מוקדם יותר
  ).יג ואילך' ע(א "למעשה ח

ואפשר שמיד אז . ל נדפס סדר מכירת חמץ שלפנינו"שכבר בהוצאה הנ, מקום לשער' לכאורה היו
  ".כנוסח הכתוב בסידוריכתוב השטר מכירה : "את השורה הזאת, הוסיף רבינו בשלחן ערוך שלו

והן , ש בצירוף מכתבו"והן שילוחו לאנ, ת הקונטרס שלפנינושהן כתיב, גם מקום לשער' לפי זה היו
כל אלו נעשו בתקופת השנים שבין , ל בשלחן ערוך שלו"והן הוספת ההערה הנ, הדפסתו בסידורו

  .119ח"תקנ-נ"תק

ואילו סדר , ג"שנדפס לערך בשנת תקס, אחד מהדפוסים הראשונים של הסדוראמנם הגיע לידינו 
' גליון קפו ע, בקובץ בית אהרן וישראל, צ לידר"ראה מאמרו של הרי(מכירת חמץ אינו מופיע שם 

  ).קמב' קלה וע

ל "ואז הוסיף רבינו שורה הנ, שנדפס אחר כךואפשר שסדר מכירת חמץ נדפס לראשונה בסדור 
  ".כנוסח הכתוב בסידוריכתוב השטר מכירה "

ובסופו חזר ונדפס ,  פסח הלכות–ד נדפס לראשונה השלחן ערוך של רבינו "בשנת תקע, בכל אופן
ולתועלת ): "ל"ב הנ"אצל סימן תמח סי(לים "והעירו על כך המו, סדר מכירת חמץ שלפנינו

  ".הצגנו נוסח זה בסוף הספר, למען לא יחסר כל בספר הזה, השלימות
*  

כנזכר בסדר , לבאר את מקורות ההלכה הזאת, כתב רבינו קונטרס ארוך יותר, בנוסף לקונטרס זה
  ." על כל פרטי המבוארים בנוסח זההארכתי בקונטרס מיוחדוכאשר : "מץמכירת ח

לא בסידור ולא בשלחן , מעולם לא נדפס" קונטרס מיוחד על כל פרטי המבוארים בנוסח זה"אמנם ה
  .ערוך

- כתב-אשר בה נשרף גוף, ע"שהוא נשרף בשריפה הגדולה שהיתה בלאדי בשנת תק, מסתבר אם כן
  ).פרק ל" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב"ראה  (קודש השלחן ערוך שלו-יד

חייבים אנו להתבונן במה שנרמז , שכדי להבין את תוכן תקנות רבינו בסדר מכירת חמץ שלפנינו, כך
אשר , ל מיאנאוויטש"ק מהרי"ובתשובתו של הרה, המצורף לשטר מכירת חמץ, במכתבו של רבינו

  ).81. 62. 59. 24. 5 הערות  בסדר מכירת חמץלעילכד(ק אחיו רבינו "בה כותב מה שאמר לו בזה כ

  מכירת בהמה המבכרת. ב

אשר דיניהם שווים זה , "ר מכירת בהמה המבכרתסד"את גם כתב רבינו " סדר מכירת החמץ"בנוסף ל
  .וכן נדפסו יחד, לזה בכמה פרטים

  .ואחר כך חוברו יחדיו, אמנם נראה שמתחלה נכתבו כשתי חטיבות נפרדות ומקבילות

ענין מכירת בהמה : "ומתחיל, כחטיבה נפרדת) א,  סד2145(יד -החלק השני הזה מועתק בכתב
  ).שכט' ז ע"חמ. י. נץ יגדיל תורהנדפס בקוב" (המבכרת

__________________ 
; "ע"מכתבי יד קודש רביו שוב ראיתי בהלכות מכירת חמץ ): "ג, לב(צמח צדק  ואף שזכר בפסקי דיים 119

שהרי פסקי דיים ; עדיין בכתובים באותה שעה' שלפיו הי" סדר מכירת חמץ"ש, בודאי אין הכווה לומר בזה
ראה הוספות לצמח צדק שער (ב "שכתב כפי הראה אחרי שת תרי, )ב, ט (1021ק "אלו מצאים בכתי

 /שלפיו" סדר מכירת חמץ"ובשעה ההיא כבר דפס פעמים רבות ה, )א, סד. ד, ה סב"המילואים ח
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 דמכירת חמץ ומענין לענין באותו ענין: "מתחיל החלק השני, לחטיבה אחתאחר כך כשנתאחדו ו
  ".באתי כמזכיר גם כן ענין מכירת בהמה המבכרת, לנכרי

בשעה שהתאחדו שניהם לחטיבה אחת , זה גרם לשינויי לשון נוספים שהוצרך רבינו לתקן אחר כך
  :והעיקריים שבהם). 136. 123. 115. 105הערות , עיל שם לשינויים אלו מצויינים(

 בתרומת הדשן וגדולי ל"י ז"בשם מהרא(כמו במכירת חמץ : "במקום שנכתב בתחלה) א
  ".כדלעיל גבי מכירת חמץ: "הנה אחרי שהתאחדו תוקן, )"הראשונים

ואחרי . קבלן-בתחלה הוסיף רבינו בסוף החטיבה השניה את נוסח שטר ההתחייבות של הערב) ב
ונכתב רק , קבלן לבהמה המבכרת-נשמט נוסח חתימת יד הערב, שהתאחדו שתי החטיבות יחד

נוסח מקורי זה מועתק (אף שיש ביניהם איזה שינויים קלים ; )מכירת חמץאצל " (כנוסח דלעיל"
  ).136שם הערה עיל ל

, גם אז נכתב בהמשך לסדר מכירת חמץ, כשנכתב כחטיבה נפרדת, שגם בתחלה, מכל מקום נראה
  ".ל גבי מכירת חמץ"כנ"ל נכתב קרוב לסופו "יד הנ-שהרי גם בכתב

*  

והוא , "ומדי דברי בענין הבכור: "נוסף קטע אחד המתחיל, סוף סדר מכירת חמץ ובהמה המבכרתב
 שבאוזן רךאשר חלק האוזן הנקרא תנוך איננו אותו סחוס , פסק רבינו בענין מום שבתנוך אוזן הבכור

שדוקא בו נעשה הבכור , אצל נקב האוזן, מבפנים  הבולטאוזן שבהקשהאלא הוא הסחוס , מבחוץ
  .על מוםב

אשר , )א, כא(ובהשלמה שבסוף הספר שם , רכט' יורה דעה סי" (צמח צדק"ת "על כך כותב בשו
אשר אירע , בשנים הראשונות של דירתינו מפורסם בלאדי 'מעשה שהי): "ט"נכתבה בשנת תקפ

אחר , ונשחט הבכור על פיו, ץ גם כן שם"שהיה מ, והתיר השמש דשם, עובדא דצרימת אוזן בבכור
וקשה בעיניו , שהיה אז גם כן בלאדי, ל מיאנאוויטש"י ליב ז"ג מוהר"א המעשה לדודינו הרהכך ב

' וכפי שהי, ונשא ונתן טובא בדין זה, ע"ר הגאון נ"ובא עם השאלה לפני כאאזמו, ל"פסק ההיתר הנ
 מהצורך 'והי… ת באריכות "כמדומה שכתב על זה שוו, ל"מפורסם אז צוו לקבור בשר הבכור הנ

  ." ואינה אצלי,ל"ר הגאון ז" כאאזמול זהג התשובה שהשיב עלהשי

קובץ יגדיל תורה (ק רבי יצחק אייזיק עפשטיין מהומיל "כמו כן נזכר מעשה זה בתשובתו של הרה
מ אסר בכור שהותר מחמת צרימת סחוס האזן "ר נבג"שאדמו, שעיני ראו בלאדי): "לה' ב ע"חי. י.נ

  ".ע"ר נ"דמולא אוכל לשנות מפסק א... שמבחוץ 

בשנים ) "כאמור לעיל(' ל הי"והמעשה הנ, א" בשלהי קיץ תקס–רבינו עבר מלאזניא ללאדי 
  .של מגוריו בלאדי" הראשונות

ל לרבה של יאנאוויטש "ק מהרי"התמנה אחיו הרה, לערך באותה תקופה שהתיישב רבינו בלאדי
". יאנוויץ' ק פה ק"ד לפ"קסשבט ת' ט' יום א: "שהוא חותם, ו' מ סי"חו" שארית יהודה"ראה (

אלא ; )פרק ד" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב" ב–סקירת תולדותיו . תשט'  שם ע–ק "ותצלום כתי
ג "בא המעשה לדודינו הרה"וגם בשעת אותו מעשה , ק אחיו רבינו בלאדי"בא אל כ' שמזמן לזמן הי

  ".שהיה אז גם כן בלאדי, ל מיאנאוויטש"י ליב ז"מוהר

ונשחט הבכור על "אשר התיר , "ץ גם כן שם"שהיה מ, השמש דשם"נתברר לנו מיהו לעת עתה לא 
ת שלו נדפסה "שו(ה ליפמן "ץ מו"בלאדי המ' הי" צמח צדק"ר ה"ידוע לנו רק שבתקופת אדמו". פיו
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  ).ד, ז עח"ת צמח צדק חלק אהע"בהוספות לשו

, ר מכירת חמץ ובהמה המבכרתהוא הוא אותו הפסק שבהוספה הנזכרת לסד, כיון שפסק זה של רבינו
שבאותה שעה ובאותו מעשה הוסיף רבינו גם את הקטע הזה אל סדר מכירת חמץ , מסתבר אם כן
  .ובהמה המבכרת

ולערך , ח"תקנ-נ"שכפי הנראה נכתב סדר מכירת חמץ על ידי רבינו בין השנים תק, כבר נזכר לעיל
  .שבתנוך אוזן הבכורל בענין המום "ג הוסיף לו רבינו את הקטע הנ"בשנת תקס

ולא נדפס עד להוצאת , ד"ל של שלחן ערוך רבינו בשנת תקע"למראה עיני המו' הקטע הזה לא הי
, ק רבי יצחק אייזיק מהומיל"ושל הרה" צמח צדק"ר ה"ת הנזכרים של אדמו"גם בשו .ח"זיטאמיר תר

ין לא נתפרסמה שכנראה עדי, לא נזכרה הוספה זו, )ראה בהערות שם ושם(ט "שנכתבו בשנת תקפ
  .אז

*  

 מהצורך 'והי… ת באריכות "כמדומה שכתב על זה שוו): "שם(ת צמח צדק "ש בשו"הובא לעיל מ
  ." ואינה אצלי,ל"ר הגאון ז" כאאזמול זהלהשיג התשובה שהשיב ע

) יח' ד סי"חלק יו" (שארית יהודה"אך ב. רבינו" ל זההתשובה שהשיב ע"עד היום לא התפרסמה 
שהסגנון והתוכן של , כמדומה ברור, אחר העיון בו. והראיות למסקנא זו, ה זונדפס ביאור הלכ

התשובה "והיא היא . אשר בו כתב את הוכחותיו לפסק הנזכר, הביאור הזה הוא של רבינו בעצמו
  .רבינו באותה שעה" ל זהשהשיב ע

בעת ההכנה ו, ק של רבינו"ל העתיק אז את התשובה הזאת מכתי"אשר מהרי, יש אם כן מקום לשער
ק "לים את הביאור הזה בכתי"כשמצאו המו, )ב"בשנת תר" (שארית יהודה"לדפוס של הספר 

  .ולכן הדפיסוה על שמו, ל בעצמו"דימו בנפשם כי תשובה זו נכתבה על ידי מהרי, ל"מהרי

ק של "אשר העתיק את כל השלחן ערוך מכתי, ל"ק מהרי"חלק גדול של עיסוקו של הרה' והרי זה הי
וגם רשם את . והכינם לדפוס, ק של רבינו"העתיק את פסקי הסידור מכתי גם. והכינו לדפוס, רבינו

" ד ברוסיא הצארית"תולדות חב"ראה בכל זה " (תורה אור"שמהם הוכן הספר , דרושיו של רבינו
  ).פרק ד

 'והי): "ט"בשנת תקפ(ת צמח צדק "שאודותה כותב בשו, מסתבר אם כן אשר היא היא התשובה
  ." ואינה אצלי,ל"ר הגאון ז" כאאזמול זהרך להשיג התשובה שהשיב עמהצו

רת חמץ ובהמה מבכרת  לסדר מכי–בתור נספח להוספה זו של רבינו , מטעם זה מודפס הביאור הזה
  .ד בשולי הגליון"עם פיענוח לענ, )עיל הוספה בל(

  ביאורים לסדר מכירת חמץ. ג
בהוספות " סדר מכירת חמץ"רט אחרי שנדפס הובפ, ג"אחרי הסתלקות רבינו הזקן בשנת תקע

כאמור בתשובתו , ל"ק מהרי" אל אחיו הרה, כמה מגדולי החסידים,פנו בנושא זה, לשלחן ערוך שלו
שלא מצאו אנשי חיל ידיהם להבין קריצת ורמיזת הקדמתו ): "י' סי(שנדפסה בספרו שארית יהודה 

, ל"לוה אינו מועיל לגדולי הראשונים זדמה שנהגו לכתוב והמותר זקפתי עליו במ, במה שכתב
  ".וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי גדולי הראשונים ולא ימצאו

שמעתי רק דרך רמז וראשי "על יסוד הדברים אשר , ל את מקור ההלכה"בהמשך התשובה ביאר מהרי
אלא , ואמר כי לא לחנם הזכיר אותו בהקדמתו... ל "אולי לא ירדתי לסוף דעת רבינו ז... פרקים 
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ועוד אנהרינהו רבינו הגאון ... ל לדבריהם "ר ז"וחשש רבינו אחמו... שרמז רמז שמשם הוציא דבריו 
אבל באמת , ואינני זוכר טעמו היטב... ע "ל נ"ואני שמעתי ממורי אחי רבינו הגאון ז... ל לעיינין "ז

  ".דעת לנבון נקל

פסקי דינים . ג, חידושים קמח (ביאר הדברים האלה בכמה מקומות" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"גם כ
  ).י מח"ח סוס"ת חלק או"שו. ד-א, לב

עם באור , של רבינו" סדור תורה אור"ד לאוואוט את "ז הדפיס הגאון החסיד מוהרא"בשנת תרמ
ובסופו הדפיס את סדר מכירת חמץ , ")שער הכולל"ואחר כך במהדורה בתרא בשם " (שערי תפלה"

  .י הגליוןעם ביאורו עליו בשול, של רבינו

ובתחלתו , ב"ח" ברכת אברהם"ה אברהם ברודנא את ספרו "ט הדפיס הגאון החסיד מו"בשנת תרנ
עם השינויים (המיוסד על סדר מכירת חמץ של רבינו , הדפיס את סדר ונוסח שטר מכירת חמץ

עם ביאור בשולי , )ראה לקמן פרק ט, הנצרכים לאור התפתחות הדורות ושינויים בסדר החיים
ושוב הדפיס . ולפעמים חולק על דבריו ולפעמים מבארם, ל"הנ" שערי תפלה"בו מביא מ, וןהגלי

  ).ו"ירושלים תרפ" (מגיני אברהם"בספרו , אותו עם איזה הוספות

אייר , כא' חוב. (י.לראשונה דנתי בביאור שיטת רבינו בסדר מכירת חמץ בקובץ יגדיל תורה נ
  ).קנהת-בהערות המערכת שבעמודים תקמה, ח"תשל

בו ביאר באריכות , "מכירת חמץ בערב קבלן"בלינוב ספר ' ה הדפיס הרב יוסף יצחק שי"בשנת תשמ
  .את שיטת רבינו ומקורותיו

אפשר ' כדי שממנו יהי, " לפי תקנת רבותינו–סדר מכירת חמץ "את הקונטרס  ז ערכתי"בשנת תשנ
  .ללמוד ולסדר את מכירת החמץ לנכרי לפי תקנת רבותינו

  ". לפי תקנת רבותינו–תיקוני מקוואות " כהוספה לספר –ל "ח נדפס שוב קונטרס הנ"שנבשנת ת

והם , כל זה בנוסף לכמה ספרים שמביאים פרטים רבים מסדר מכירת חמץ שלפנינו ודנים בהם
  . בהערות שבשולי הגליון–מובאים לאורך הספר שלפנינו 

במהדורה , ופסקי הסדור שלו,  הזקןנדפס השלחן ערוך של רבינו, במשך השנים שמאז ועד עתה
לאחיו " שארית יהודה"כמו כן נדפסה מהדורה חדשה של הספר . חדשה עם ציונים ומראי מקומות

  . כפי ששמע מרבינו בעצמו–אשר בו ביאר את תקנת רבינו במכירת חמץ , ל"מהרי

נדפסה ה ובהתאם לז, בהמשך לזה נתבררו כמה פרטים בביאור שיטת רבינו בהלכות מכירת חמץ
  .בספר בפני עצמו, ד"עם ביאור לענ, "סדר מכירת חמץ" מהדורה חדשה של ,ד"בשנת תשע

בהן מבוארים הדברים , כאשר בכל פרט יצויין להערות שבפנים הספר, סקירה כללית בנושאלפנינו 
  .בפרטיות יותר

  המנהג לפני תקופת רבינו הזקן. ד
צורך כל ' ולא הי, ערים את חמצם שבתוך ביתםהיו כולם מב, בתקופת המשנה והגמרא והראשונים

 .כך למכור את חמץ

, ולא יחזור ליבשה עד כמה ימים אחרי החג, כמו הנוסע בספינה בימי החג, מלבד באופן יוצא מהכלל
מבואר על זה בברייתא , לו מה לאכול אחרי חג הפסח' שאם יבער את החמץ לפני הפסח לא יהי

ישראל ונכרי שהיו באין בספינה וחמץ ביד ): "ב"ב ה"בירושלמי פהובאה . ו"ב ה"תוספתא פסחים פ(
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ובלבד שיתנו לו , וחוזר ולוקח ממנו לאחרי הפסח, ונותנו במתנה, הרי זה מוכרו לנכרי, ישראל
  ".במתנה גמורה

, ש שיכול לעמוד זמן רב ולא יתקלקל"כמו יי, כשהתרבו יהודים שיש להם הרבה חמץ בבית, אחר כך
 כי הנכרי לא, וגם לא היה יכול למכרו לנכרי. בזה הפסד מרובה' חמץ שבביתו יהיואם יבער כל ה

 . לנכרי למכור את חמצםרביםהתחילו  .ירצה לשלם לו את כל מחירו

על ידי בעל תרומת , נתקן לראשונה לפני כשש מאות שנה, באופן רגיל יותר, סדר מכירת החמץ לנכרי
ץ סמוך לפסח וקשה עליו לבערם ורוצה לתתם לנכרי חוץ מי שיש בידו עניני חמ): "קכ' סי(הדשן 
, רק שיתנם לו במתנה גמורה בלי שום תנאי… ישמרם לו עד לאחר הפסח ויחזור ויתנה לו … לבית 

  ".או שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט

ולא , אלא שכאן מדובר ביהודים שיש להם הרבה חמץ, ל"הלכה זו היא אותה ההלכה שבתוספתא הנ
שיתנם לו במתנה גמורה "ולכן מייעץ התרומת הדשן שימכור לו , צה הנכרי לשלם לו את כל מחירויר

  ".או שימכרם לו מכירה גמורה בדבר מועט... 

ר "וכן הובאה הלכה זו בשוע. ודנים בו נושאי כליו, )ג"ח ס"תמ' סי(תקנה זו נפסקה גם בשלחן ערוך 
רב פסח ורוצה למכרו לנכרי המכירו ומיודעו או ישראל שיש לו חמץ הרבה בע): "ו"תמח ס' סי(

פ שהוא יודע בהנכרי שלא יגע בחמצו כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח ואז " אע,ליתנו לו במתנה
 דכיון שאם לא היה הנכרי רוצה להחזירו לו לא היה יכול לתבוע ממנו בדין , הרי זה מותר,יחזירנו לו

 נמצא שכל ימי הפסח החמץ קנוי ,ד מדרכי הקנייה שיתבאר אם כבר קנהו הנכרי באח,שיחזירנו לו
  ". ואחר הפסח שהוא מחזירו לו מתנה הוא שהוא נותן לו,להנכרי בקנין גמור

לערך בין (באופן זה היתה נהוגה בישראל מכירת החמץ במשך כמאתים וחמשים השנים הבאות 
  .לאלו שהיה ברשותם הרבה חמץ, )נ"תק-השנים ר

  מלוהזקיפת המותר ב. ה

שבזה ,  שנשאר מונח בבית הישראללחמץ מועט, החמץת ה עיקר מכירתהי, הלזובתקופה הקודמת 
  . או כשמוכרו לו במחיר סמלי, כשנותנו במתנה לנכרי המכירו אין הסיכון גדול כל כך

שהרי ליהודים רבים היו , בימי תקופת רבינו הזקן לא יכלו יותר להסתפק במנהג זה של מכירת חמץ
ואם יתנו לנכרי , שהוא עסק חייו של הישראל, )ב"בית מרזח וכיו( זו עסקים של חמץ בתקופה
שמא לא יחזירנו , יכול הישראל להפסיד את כל עסק פרנסתו, או ימכרו לו במחיר סמלי, במתנה

למכור את החמץ לנכרי במחירו , לכן התחיל להתפשט המנהג. הנכרי עד שישלם לו סכום גדול מאד
  .המלא

תיקנו שהמכירה תהיה , הנכרי לעולם לא יסכים לשלם לישראל את המחיר המלא של העסקוכיון ש
ואילו את שאר המעות , והיינו שהנכרי ישלם עבור החמץ דמי קדימה בלבד, על ידי זקיפה במלוה

שמעות אלו נשארים על הנכרי בתורת חוב , כלומר, שהוא חייב עבור החמץ זוקפים עליו במלוה
ואז נותן הישראל ,  תמורת שארית החוב שעליו– נותן הנכרי ליהודי את החמץ ואחר הפסח, בלבד

  .תמורת החמץ שמקבל עתה מהנכרי, לנכרי את דמי הקדימה שקיבל ממנו

שהרי אם אינו מחזיר את החמץ , באופן זה אין סיכון שהנכרי לא יחזיר את עסק החמץ אל הישראל
  .ן אין חשש הפסדולכ. חייב הוא לשלם עבורו את כל שארית החוב

): ק ו"משבצות זהב ס (ו"תקמא "שנדפס לראשונה בפפד, תקנה זאת נזכרת לראשונה בפרי מגדים
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  ".ויזקוף במלוה, ויראה לי שיש למכור החדר והחפץ בסך רב הרבה יותר משויו"

כמסופר על ידי בנו רבי , למכור את החמץ באופן זה, באותה תקופה, תיקן" נודע ביהודה"גם בעל ה
ובהסכמת בית , ד"נתייסד פה פראג על פי הוראת אב): "י' סי, ז"פראג תקפ, שיבת ציון(מואל לנדא ש

  ".היותר טוב ומובחר שבדרכים, ו"דינו הגדול בית דין מורי שאלות יצ

תיקן תקנה זו לערך באותה שעה שבעל הפרי מגדים כתב " נודע ביהודה"שבעל ה, ניתן אם כן לשער
  ).ג"בשנת תקנ" (נודע ביהודה"היינו איזה שנים לפני פטירתו של בעל ה, )ו"לפני תקמ(על כך 

 הערה עיל בסדר מכירת חמץכדל(אחר כך הועתקה תקנה זו לכמה ספרים שבעשרות השנים הבאות 
22.(  

-נ"תקן בתקופת השנים שבי, כנראה, שסדר מכירת החמץ של רבינו נכתב) פרק א(כבר נזכר לעיל 
וזאת ". לזקוף עליו במלוה"ו ואילך התחילה להתפשט תקנה זו "משנת תקמלערך אחרי אשר , ח"תקנ

  ". לתקן לכתוב והמותר זקפתי עליו במלוהוחדשים מקרוב באו"היא כוונת רבינו במה שכתב 

  ערב קבלן. ו

ם זה אינו מועיל וג: "כותב רבינו בסדר מכירת החמץ, "והמותר זקפתי עליו במלוה"על תקנה זו של 
ולזאת אין תקנה אחרת למכור בהקפה אלא להיות יד ישראל אחר ... ל "לפי דעת גדולי הראשונים ז

  .קבלן-היינו שהמכירה תהיה דוקא על ידי ערב, "באמצע

לשלם את החוב הזה , קבלן עבור הנכרי-מתחייב יהודי אחר להיות ערב, כלומר שלפני קניית החמץ
והנכרי , קבלן לנכרי-את שטר ההתחייבות הזה מוסר הערב.  זמן התשלוםמיד כשיבוא, בשלימותו

, ובזה מסיים הנכרי את התשלום עבור החמץ. יחד עם דמי הקדימה שנותן לו, מוסרו לישראל המוכר
ולא , לא יהיה להישראל בעל החמץ שום עסק בעולם עם האינו יהודי הקונה החמץ"באופן ששוב 

אלא לישראל אחר שלא היה החמץ שלו עדיין , ב כלום לבעל החמץיהיה האינו יהודי נשאר חיי
  ".מעולם

 תמורת שארית המעות של החמץ שהנכרי –קבלן -מחזיר הנכרי את החמץ לערב, אחרי חג הפסח
קבלן מחזיר את החמץ -והערב, )יחד עם דמי הקדימה ששילם הנכרי לישראל(קבלן -חייב לערב

יחד עם דמי (קבלן חייב לישראל המוכר -ץ שהערב תמורת שארית המעות של החמ–לישראל 
  ).ל"הקדימה הנ

 לכתחלה): "ח"תמח ס' סי(ר "נזכרת כבר בשוע, למכירת החמץ" קבלן-ערב"הוספת התחייבות ה
 או .צריך שיטול ממנו הישראל כסף או שוה כסף כפי שיווי כל המקח של כל החמץ בשער שבשוק

 בעד כל המעות שישלם לו לזמן ערב קבלןאר יעמיד לו  ובעד הש,שיקח ממנו מעט כסף או שוה כסף
  ". בענין שלא יהיה לו שום טענה ומענה על הנכרי בעד המעות כי אם על הערב קבלן,פרעון שקבע לו

,  לפני תקנת הפרי מגדים והנודע ביהודה–ולא נתברר לנו מתי הוסיף רבינו קטע זה בשלחן ערוך 
היינו שתקנת המכירה בערב קבלן נתקנה לפני (מעות במלוה  על ידי זקיפת שארית הץלמכור את החמ

  .או אחריה, )תקנת המכירה בזקיפת המותר במלוה

, "סדר מכירת חמץ"לבין מה שכתב ב, ובכל אופן יש הפרש גדול בין מה שכתב בשלחן ערוך שלו
ר אש, הוסיף וביאר, ואילו כאן בסדר מכירת חמץ". לכתחלה"ר הוא רק "אשר לפי האמור בשוע

אין עצה ולכן , "ל"אינו מועיל לפי דעת גדולי הראשונים ז... לכתוב והמותר זקפתי עליו במלוה "
  ).26 הערה ,לעיל בסדר מכירת חמץכד(קבלן -המכירה על ידי ערב'  שתהיאלא
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*  

בהוספות " ץסדר מכירת חמ"ובפרט אחרי שנדפס ה, ג"אחרי הסתלקות רבינו הזקן בשנת תקע
): י' שארית יהודה סי(ל "ק מהרי"פנו כמה מגדולי הרבנים בשאלה אל אחיו הרה, לשלחן ערוך שלו

דמה שנהגו לכתוב והמותר , שלא מצאו אנשי חיל ידיהם להבין קריצת ורמיזת הקדמתו במה שכתב"
 גדולי וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי, ל"זקפתי עליו במלוה אינו מועיל לגדולי הראשונים ז

  ".הראשונים ולא ימצאו

  :שהכוונה היא אל, ל שם"ומבאר המהרי

אשר מה שמועיל זקיפת מותר המעות במלוה הוא דוקא כשעשו קנין נוסף , דעת גדולי הראשונים) א
והיינו שאם אינו משלם לו את מעות תשלום כל . והמעות הם רק לתשלום המכירה, למכירה זו

. ואם זקף עליו במלוה אזי סומך דעתו על המכירה, ל המכירההמכירה אינו המוכר סומך דעתו ע
וכל הקנין הוא קנין , שאין הנכרי מושך את כל החמץ כדי לקנות אותו בקנין משיכה, כ בחמץ"משא

ולכן אין מועלת , ולא רק חלקו,  שמשלם לו את כל המעות–פירושו " קנין מעות"הנה , מעות בלבד
  .כאן זקיפת מותר המעות במלוה

אין , מחכה לתשלום המלאהיינו כשהוא , פ במקום דעייל ונפיק אזוזי"שעכ,  דעת גדולי הראשונים)ב
  .ולכן אין מועלת כאן זקיפת מותר המעות במלוה, "קנין מעות"דמי הקדימה נחשבים 

. ולכן מוכרו, שאינו זקוק לו יותר) א: (שיש שתי סיבות שהאדם מוכר את חפצו, פירוש הדברים הוא
  . מוכר את חפצו משום שהוא זקוק למעותשהוא) ב(

אזי אפשר להחשיב , ומוכר את החפץ שאינו זקוק לו יותר, שאינו זקוק מיד למעות' והנה באופן הא
, כ באופן השני"משא". קנין מעות"את דמי הקדימה כאילו זהו התשלום המלא של החפץ וחשוב 

אזי אי אפשר , )עייל ונפיק אזוזי (שהוא מוכר את חפצו באופן שהוא מחכה לכל דמי החפץ שמוכר
קנין "ולכן אין זה חשוב ,  לדעה זו–להחשיב את דמי הקדימה כאילו זהו התשלום המלא של החפץ 

  .ולכן אין מועלת בזה זקיפת מותר המעות במלוה". מעות

שהרי מצפה לקבל את המעות מיד אחרי חג הפסח , שהוא עייל ונפיק אזוזי, וכך הוא גם במכירת חמץ
, ואף שמוכר את החמץ כדי להפטר ממנו). או שיקבל אז את החמץ בתור תשלום עבור החוב הזה(

ולכן חשוב . מיד אחר הפסח) או את החמץ(מכל מקום הרי המכירה היא בתנאי שיקבל את המעות 
עד שיקבל הישראל את כל דמי " קנין מעות"אשר אין דמי הקדימה חשובים , כעייל ונפיק אזוזי

ושוב אין הישראל מצפה לשום , קבלן-ו דמי הקדימה יחד עם שטר ההתחייבות של הערבהיינ, החמץ
  .וזה מועיל לכל הדעות, תשלום נוסף מהנכרי

  השכרת החדרים. ז

התקין רבינו להשכיר לנכרי את החדרים שהחמץ , האמור לעיל" קנין מעות"בנוסף למכירת החמץ ב
  .מונח בהם

; )ואחר הפסח לקנותם חזרה מהנכרי(ים שהחמץ מונח בהם  לנכרי את החדרלמכורר הצריך "בשוע
ואין תקנה "ולכן מסיק בסדר מכירת חמץ . כדלקמן, אלא שמכירת החדרים כרוכה בקשיים שונים

  ".אלא בשכירות

  :החדרים שהחמץ מונח בהם לנכרי) או השכרת(שני טעמים נאמרו למכירת 

ויש אומרים שהנכרי , "קנין מעות"זה אלא עדיין אין , קבלן-אף שאנו מוכרים את החמץ בערב) א
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ואם החמץ רב שאי אפשר לנכרי בעצמו , אלא במשיכה, אינו קונה מטלטלין בקנין מעות בלבד
דהיינו , "אגב קרקע"צריך להקנותו לנכרי גם בקנין , להוציא את כולו מרשות הישראל קודם הפסח

אגב החדרים תזכה גם בחמץ : "ויאמר לו, שימכור לנכרי גם את החדרים שהחמץ מונח בתוכו
  ".שבתוכם

החמץ על הישראל נחשב כאלו היא  חמץאחריות האם , אף בחמץ של נכרי שמונח בבית הישראל) ב
שאז החמץ הוא בבית , את החדרים לנכרי) או להשכיר(ולכן צריך הישראל למכור ,  הישראלשלהוא 
באחריות כאן אין החמץ ואף ש. יוכך שאף אם החמץ הוא באחריות הישראל אינו עובר על, הנכרי

או (ולכן החמירו למכור , יש כמה טעמים לחשוש שהוא קצת באחריותומכל מקום , הישראל
  .החדרים לנכרי) להשכיר

ירה אגב חדרים המכ'  שתהיינו זקוקיםלא היו, קרקע אחרתמכירת סגי ב' הי  בלבדהראשוןטעם לפי ה
כ לטעם " משא.הם מהחדרים שהחמץ מונח בחדארת מכיבסגי ' היפ " או עכ;אלו שהחמץ מונח בהם

כל החמץ ' כדי שיהי, הם שהחמץ מונח ביםהחדר את כללנכרי  צריך הישראל למכור, ל"השני הנ
  ).42הערה  (עיל בסדר מכירת חמץתבאר כל זה לנ ו.ברשות הנכרי

*  

כי אם ימכור את החדרים לנכרי , קבלן-ידי ערבר הצריך למכור את החדרים לנכרי על "והנה בשוע
על כן עדיף למכור . אולי לא יסכים הנכרי להחזיר לו את החדרים אלא במחירם המלא, במחיר סמלי

תמורת שארית המעות , קבלן-ואחרי פסח יחזיר הנכרי את החדרים לערב, קבלן-אותם לו בערב
קבלן חייב -תמורת שארית המעות שהערבקבלן יחזירם לישראל -והערב, קבלן-שהנכרי חייב לערב

  .לישראל המוכר

והיינו שאין ".  כפי המבואר בנוסח זהבשכירותואין תקנה אלא : "אמנם בסדר מכירת החמץ כתב
ועוד זאת : "וכמבואר בנוסח השטר, כי אם משכירים אותם לו לימי הפסח, מוכרים את החדרים לנכרי

במקח אחד זהב בעד , ל" את מקומות של כל החמץ הנז"השכרתי בשכירות גמורה לאינו יהודי מוכ
ואגב קנין שכירות החדרים יהיה קנוי לו כל … אחר הפסח … כל חדר מהיום עד כלות יום או יומים 

  ".החמץ שבהם ביתר שאת ויתר עז על קנין דלעיל

  ):44. 43 הערות עיל שםונתבארו ל(כמה טעמים נאמרו להעדפת שכירות על מכירה 

כל זה [קבלן -כ על השכירות אין הכרח לערב"משא. קבלן-מכירת החדרים היא דוקא על ידי ערב) א
מטעם , קבלן גם על שכירות החדרים-אמנם עתה נהוג להעמיד ערב. הוא בתקופת רבינו הזקן

  ].שיתבאר לקמן פרק ט

כ על השכירות אין זקוקים "משא. שדיניו מסובכים, קא על ידי שטר קניןמכירת החדרים היא דו) ב
  .לשטר קנין

ואז לא יוכל למכור את , והוא גר שם בשכירות, לפעמים הבית אינו שייך לישראל בעל החמץ) ג
  .אלא להשכירם, החדרים

  קנינים נוספים ליתר שאת. ח

  .בקנין אגב קרקע) ב. (בקנין כסף) א: (ל נתבאר אופן מכירת החמץ"בכל הנ

קנין אגב "ולכמה מגדולי הפוסקים אין , מועיל בנכרי" קנין כסף"אמנם לכמה מגדולי הפוסקים אין 
  ?ואם כן מה יעשה. מועיל בנכרי" קרקע
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אבל בדיעבד שלא קנה הנכרי את החמץ אלא במשיכה ): "ח"תמח ס' סי(ר "נתבאר על זה בשוע
עיל בסדר מכירת  לנתבארו, "ה מותר אפילו באכילהבלבד או בכסף בלבד ועבר עליו הפסח הרי ז

אבל לכתחלה אין להסתפק בקנין מעות בלבד ובקנין אגב קרקע , והיינו בדיעבד). 16הערה  (חמץ
  ?אלא אם כן מה יעשה לכתחלה. בלבד

דרכי הקניה שהן קנין צריך להקנותו להנכרי באחד משאר ): "א"תמח סי' סי(ר "כותב על זה בשוע
 דהיינו על ידי , כגון בכל דבר שנהגו הסוחרים לקנות בו,גמור המועיל שלא יוכל אחד מהן לחזור בו

 שכשהלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא קנוי לו ,הרושם שנהגו בקצת מקומות
והגין שכשהלוקח נותן פרוטה  או על ידי נתינת פרוטה במקומות שנ, או על ידי תקיעת כף,קנין גמור
 או על ידי שימסור , או שמכין בכפיהן זה על גבי זה נגמר המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו,למוכר

הישראל להנכרי את המפתח מן החדר שהחמץ מונח בתוכו אם הוא במקום שנוהגין שמסירת 
  ".המפתח קונה קנין גמור

ומי שעולה על דעתו שמכירת חמץ : "חזר בו וכתבאמנם בסדר מכירת חמץ . ר"כל זה נתבאר בשוע
ולזאת אם המכירה אינה כדת עובר עליו בבל יראה ובל … שגגה הוא בידו … הוא מדברי סופרים 

  ".ימצא

ואף בהוספת קנין . שאף בדיעבד לא תועיל מכירת החמץ לנכרי בקנין כסף בלבד, ומזה נראה לכאורה
  .יף עוד קנינים שיכולים להועיל אף בנכריויש להוס, אגב קרקע אין להסתפק לכתחלה

 המפתחותוכבר מסרתי לו : "ולכן הוסיף רבינו בנוסח שטר המכירה עוד שלושה קנינים נוספים
קבלתי ממנו  ... ל כדרך התגרים" על המכירה הננתתי לו ידיוגם . ל"לקנות בהם החמץ שבחדרים הנ

וגם נוסף לזה ). 81 הערה עיל שםכדל" (חרים הסוזאדאטיק כמנהג שקורין אחד זהב מזומן על עירבון
  )99 הערה עיל שםכדל(קנין חצר באופן שמועיל לכמה דעות גם בנכרי 

  ).61הערה  (ונתבאר לעיל שם, ויש עוד טעם נוסף למסירת המפתחות
*  

לפי שיש אומרים אין : "אחיו של רבינו הזקן, ל"כותב מהרי) יא' ח סי"חלק או(ת שארית יהודה "בשו
אני רגיל לצוות . ל קנין זה אלא ליתר שאת"ולפיכך לא כתב רבינו הגאון ז, באינו יהודיה  קונקנין אגב
  ".קנין חליפיןלהוסיף 

פוסקים הסוברים שמועיל בנכרי ויש בשניהם יש , שהן בקנין אגב והן בקנין חליפין, וביאור דבריו
שכן כותב בשטר , ורבינו לא צוה להוסיף את קנין אגב רק ליתר שאת, פוסקים הסוברים שאינו מועיל

ויתר עז על קנין ביתר שאת ואגב קנין שכירות החדרים יהיה קנוי לו כל החמץ שבהם "המכירה 
אני "אשר לכן . פת לקנין כסף העיקריהיינו שאין סומכים על קנין זה בלבד רק בתור תוס, "דלעיל

  .שגם הוא מועיל לכמה פוסקים, "רגיל לצוות להוסיף קנין חליפין

האריך בראיות דנכרי אינו "ך ש"ג את דברי הש"תמא סק' אמנם רבינו הביא בקונטרס אחרון שבסי
תי כאן אבל הזכר, ח"תמ'  בסילא הזכרתי קנין סודר בפניםלכך "ומוסיף אשר , "קונה בקנין סודר

והיינו שהן בשלחן ערוך והן בסדר מכירת החמץ הזכיר רק את קנין אגב קרקע ולא את ". לענין דיעבד
  .קנין אגב סודר

וכדברי , ש שהיו לפנינו לא נזכר קנין אגב סודר אצל הנכרי"ולכן גם ברוב נוסחי השטר מרבני אנ
ש המוסיפים גם קנין "ם יש מרבני אנאך מכל מקו. 'דרב כו' וכיון דנפיק מפומי, רבינו הזקן הנזכרים
  ".שארית יהודה"ל ב"כדברי מהרי, אגב סודר מהנכרי
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  מכירת החמץ בזמנינו. ט

שבזה , הוכרחו שינויים גם באופני מכירת החמץ, לאור התפתחות הדורות והשינויים בסדר החיים
וכמה . ד"בני חבועל ידי גדולי ר, ד לדורותיהם"רי חב"נכתבו כמה תשובות על ידי רבותינו אדמו

  :סיבות לזה

להם עסק של חמץ ' ואלו שהי, ברוב הבתים לא היה נשאר חמץ לימי הפסח, בתקופת רבינו הזקן) א
הישראל מוכר את , ולכן בשטר המכירה של רבינו הזקן. מכרו את החמץ לנכרי ישיר בלי ממוצעים

ולכן כולם מוכרים , ל ביתאמנם בזמנינו נשארים מוצרי חמץ כמעט בכ. החמץ לנכרי בלי ממוצעים
ממנה את הרב למורשה ולשליח מהקהל נוהגים שכל אחד , וכדי להקל על הקהל, את החמץ לנכרי

שמוסרו ,  על פי כתב ההרשאה שבידיו–והרב מוכר את החמץ של כל אנשי הקהלה , את חמצו למכור
  .לנכרי יחד עם שטר המכירה

המנהג שכל בני העיר נותנים הרשאה ): "ת יאו(על תחלתו של המנהג הזה נתבאר בשער הכולל 
  ".)ל"ר ז"המנהג גם בחיי אדמו' כמו שהי( להרב דמתא שימכור חמצם

צ לשליח שימכור "בעיר שעושים את המ): "מו' ח סי"או(ת צמח צדק "מנהג זה נזכר כבר בשו
  ".חמצם

ולפי המנהג שכל . ..הנוסח הזה נתקן בלשון יחיד המוכר חמצו ): "שם(ועל זה נתבאר בשער הכולל 
צריך לדקדק לכתוב את ההרשאה … המנהג  בני העיר נותנים הרשאה להרב דמתא שימכור חמצם

  ".מכוונת להשטר מכירה הזה' שתהי

את אופן כתיבת נוסח ההרשאה ושטר המכירה על ידי הרב , לפי זה ביאר הרב לאוואוט בהערותיו שם
  ). ו-תא' עמ" (פסקי פרי מגדים"נדפס בספרו ו, ל"בנוסף לכך ערך נוסח מוכן לכל הנ. המורשה

בספרו ) עם ביאור בשולי הגליון(והדפיסו , על פי נוסח רבינו, ה אברהם ברודנא ערך נוסח כזה"גם מו
  ").מגיני אברהם"ובמהדורה בתרא בספרו (ב "ח" ברכת אברהם"

קנת רבינו בסדר מיוסדים על ת, ד לדורותיהם"כך הגיעו לידינו כמה שטרי מכירה שערכו רבני חב
  .מכירת חמץ

, שבני העיר היו מוכרים את החמץ לידי רב הקהלה, כבר בתקופת רבינו הזקן, בכמה קהלות נהגו) ב
וכן נשאר המנהג גם אחר כך אצל ). 157  לקמן הערה.4 ה הערעילכדל(והוא היה מוכרם לנכרי 

  .בותינו נשיאינור

בעירנו ): "לעיל הוספה א(בשאלה ששאלו לפני רבינו , סדר זה נזכר לראשונה בקשר לעיירה וועליז
וקונה כל חמץ , מבית לבית, בנימין' שמו ר, מקודם פסח הולך איש אחד המיוחד, המנהג מדי שנה

 קדושת כבוד ובנוסח הנמסר לו ממעלת, י תקנות כבוד קדשו" עפערלוהיה מוכר ל, מכל העיר
  ".תורתו

דעכשיו שכולם ): "מז' ח סי"או(ת צמח צדק "כנזכר בשו, גם בדורות הבאים נהגו כן בכמה עיירות
שאיש אחד יהודי קונה כל ): "מח' ושם סי". (קונה רק על מנת להקנות... מוכרים לבעל כח אחד 

  ".החמץ מכל העיר והוא מוכר הכל לאינו יהודי

): סא' ט סי"חנ. י.קובץ יגדיל תורה נ(ץ בוויטבסק "ותיאל זלמן לנדא מר יק"וכן הוא בתשובת מוה
הנה כן נהוג אצלינו בפה , גאב-אשר שאל על דבר המכירה לישראל בקנין גמור אגב סודר ואויף"

, ס פני יצחק"מחב, ד מוויטבסק" בהר–" (ל"ה אייזיק ז"קהלתינו בענין מכירת חמץ מימי הגאון מו
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  ).ז ואילך"תקסרבה של וויטבסק משנת 

... לפי המנהג אצלינו ): "נח' ט סי"קובץ יגדיל תורה חנ(וכן בתשובה נוספת של אחד מנכדי רבינו 
נמצא השמש קונה כל , כל היהודים מוכרים להשמש בקנין סודר ואוף גאב ומשכירים לו החדרים

  ".החמץ בקנין סודר

או כותבים שטר , ם את החמץ לנכריאשר מוכרי, שטרות מכירה אלו שונים הם משטר המכירה הרגיל
שהרי כאן מוכר את החמץ אל , הרשאה לרב שהוא ימכור את החמץ לנכרי בשליחות בעל החמץ

  .והרב מוכרו אחר כך לנכרי, הרב

כנזכר כבר בתשובת  ,אגב סודר הרי עיקר הקנין בזה הוא, כיון שמכירה זו היא מישראל לישראל
  ".נין גמור אגב סודר כדתבנימין בק' שנמכר למו): "שם(רבינו 

כמו קנין אגב קרקע ותקיעת כף ומסירת , ושוב לא הוזקקו לשאר הקנינים שהם רק ליתר שאת ויתר עז
, שהרי הוא הקנין המועיל רק בנכרי, ולכאורה לא היו צריכים לעשות בזה גם קנין מעות. המפתחות

  .כ בישראל הוא מועיל רק למי שפרע ותו לא"משא

ולא זו בלבד אלא .  אנו בשטרות המכירה של רבותינו שכתוב בהם גם קנין המעותמכל מקום רואים
, נתבאר לעיל בסדר מכירת חמץו(קבלן -שגם על קנין המעות הזה ניתוספה בסופו התחייבות הערב

  ).157  לקמן הערה.24 הערה

הוספה (לקמן ומכל מקום נעתק שטר מכירה זה ,  כל כך מכירת החמץ לרב הקהלהבזמנינו לא נהוגה
  .כדי להתלמד, )פרק וה 

ולא (להשכיר לנכרי את החדרים שהחמץ מונח בהם , תקנת רבינו) פרק ז(כבר נתבארה לעיל ) ג
  .קבלן על שכירות החדרים-ובמילא אין זקוקים לערב, )למכור אותם לו

אמנם עתה שנהוג למנות את . נו הזקן שהיחיד היה מוכר את חמצו לנכריוכל זה היה בתקופת רבי
כמבואר , קבלן גם על שכירות החדרים-נהוג להעמיד ערב, כל בני העירהרב שימכור את החמץ של 

שכירות החדרים עד שלשה ימים שגם , יחיד המוכר חמצן של כל בני העיר"): אות כט(בשער הכולל 
 הערב ימת ידיכלול הכל בחת,  שאין ביכולת הקונה לסלק במזומן,אחר חג הפסח יעלה לסך רב

  ".קבלן

ושינוי הזמן , גם מחמת שינויי תנאי החיים .כל אלה גרמו שינויים נוספים בנוסח השטרות) ד
ולכן נערכו נוסחי . כדי להתאימו למצב ההווה, נאלצו לשנות פרטים נוספים בנוסח השטר, והמקומות

  .על פי סדר ותיקון רבינו, פניםשטר מכירת חמץ בכמה או

בכל אחד מהם יש . ד בדורינו ושבדור הקודם" היו כמה שטרות מכירת חמץ של רבני חבעינינול
  .הוספות ותיקונים

מלוקט מנוסח , נוסח שטר המכירה הנהוג עתה, )בפרק הוספה ה (ל מועתק לקמן "לפי כל הנ
  ).136ראה לקמן שם הערה (ל זמן שוה לכל מקום ולכ' באופן שיהי, השטרות שהיו לפנינו

אברכים היו נשלחים לעיירות ומדינות , מיד בתחלת נשיאותו של הרבי התחילה תקופת השליחות) ה
בין השלוחים היו רבנים שסידרו בעצמם את כל עניני הרבנות . שונות להפיץ יהדות בין שכבות העם

  .א ידעו איך לסדר בעצמם את סדר מכירת החמץ לנכריאך היו גם כאלו של, שבעיר

שאופן המעולה , השיב להם, ר זלמן שמעון דווארקין"ח מוה"ג הרה"כשפנו בשאלה זו אל הרה
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, שאחרי שבני קהלתם חותמים על כתב ההרשאה למנות אותם למכירת החמץ שלהם, ביותר הוא
, אה מיוחד מהשליח אל הרב דווארקיןבצירוף כתב הרש, ישלחו השלוחים את ההרשאות האלו לידיו

  .שהשליח ממנה אותו למכור את החמץ של בני קהלתו

שרב זה , אשר השליח כותב שטר הרשאה מיוחד מרב אל רב, כך נוהגים מאז ועד עתה בכמה עיירות
שבו ממנה השליח את הרב ,  לשטר ההרשאהבנוסףמובן שזהו [ימכור גם את החמץ של בני קהלתו 

  ].שלוץ למכור את החמ

ג הרב זלמן שמעון "י הרה"שהועתק מכת,  מועתק שטר ההרשאה מרב לרב)הפרק הוספה ה (לקמן 
  ).עם איזה תיקוני לשון(ה "דווארקין ע

  ה

   בזמנינוסדר המכירה והשטרות

  סדר המכירה. א

,  על התחייבותו120"ערב קבלן" עם ה"אגב סודר"קניין הרב  יערוך , נפגש עם הגויהרבלפני ש) א
אל הרב יתן את מטפחתו דהיינו ש. את כל חובו של הגוי אליו,  ישלם ליהודי המוכר חמץשהוא

  על שטר"ערב קבלן"יחתום האז ו .ועל ידי זה יתחייב הערב בערבותו ,שיגביהו "ערב קבלן"ה
  .הערבות

תלמיד ישיבה שאין לו חמץ ' שיהיאו , הערב קבלן מחוייב למכור את החמץ שלו לרב אחר: הערה
  .121משלו

 ,שטר המכירה המרכזיאל  ,את כל דפי הרשאות )במהדק או בחוט העובר דרכם(הרב  חבריאז ) ב
  .122 את החמץ לגוי הרבימכורבהם ש

 ועבור ,וודא שלגוי יש כסף לשלם כמקדמה עבור החמץיאו , יכין מראש, נפגש עם הגויהרב כש )ג
  .123שכירת החדרים שהחמץ מונח בהם

 חל  מהםשכל אחד(באמצעות כמה קניינים ,  החמץמכירתד תתבצע גוי כיצאל ההרב אז יסביר  )ד
 )ב( ."ערב קבלן" שטר יחד עם, שהגוי יתן עבור החמץ מקדמהמה , "קנין כסף" )א( ):בפני עצמו

__________________ 
, ליתן כף בגדו]  הרב המורשה–ובעייו [וככה יעשה באמת ישראל בעל החמץ : "מבואר בסדר מכירת חמץ כ120

… ל "ה] קבלן- הערב[ד ימסור חתימת י] אחר כך[… כהוג בכל קין אגב סודר ] קבלן- הערב[שיאחז בו החתום 
 ".ליד האיו יהודי

  ".לישראל אחר שלא היה החמץ שלו עדיין מעולם ": בסדר מכירת חמץבואר כמ121
 שאז שאר הגוי חייב ,איו יכול להיות ערב קבלן, באם הוא מוכר את חמצו דרך אותו הרב לאותו הגוי: והטעם לזה

 .וזה פוגם במכירת החמץ,  שלוית החמץ את הכסף עבור קי")ערב קבלן"השהוא (בעל החמץ אל 
 ומיקום החדר שמשכירים , משום שבשטרי ההרשאות לרב מפורט מיקום החמץ אותו מוכרים לגוי:הטעם לזה 122

הרי זה כאילו תפרש בשטר עצמו כל  , והופכות לחלק משטר המכירה המרכזי,כשכל ההרשאות מחוברותו, לגוי
 .מקומות החמץ המכרים

ושווה פרוטה ,  בתור דמי קדימה לקיית החמץ–רוטה אחת עבור כל אחד מהיהודים המוכרים חמץ הייו שווה פ 123
יש ו). ו"ד סק"ד סכ"ראה דברי מלכיאל ח ( בתור דמי קדימה לשכירות מקומות החמץ–אחת עבור כל אחד מהם 

אחת כמקדמה פרוטה  ו, של כולםהחמץכל  כמקדמה לקיית ,המקילים שיהיה מספיק רק שווה פרוטה אחת
ויש אומרים שבכל מקום סגי במטבע הכי ). ק יא"ס" מגיי אברהם"ראה ( החמץ של כולם שכירות כל מקומותל

   ).ח"ראה סדר מכירת חמץ כהלכתו פ(קטן שבאותו מקום 
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 יחד עם,  נוספתשהגוי יתן עבור החמץ מקדמהמה , "קנין כסף" על ידי 124שכירות מקומות החמץ
 .הוא קונה את כל החמץלגוי  מקומות החמץ שכירות שאגב, "ע קרקקנין אגב") ג. ("ערב קבלן"שטר 

ובסופו של ) ו(. כדרך הסוחרים – "מסירת מפתח" קנין )ה( . כדרך הסוחרים– "תקיעת כף" קנין )ד(
  .  המעיד על רכישתו את החמץ והשכירות,הגוי שטר חתוםזה יקבל תהליך 

ההקראה והסברה  .126ה ושטר הערב קבלןשטר המכיר, 125השטרותשני את לגוי סביר  יקריא ויהרב )ה
  .  ולא רק כאמירה בעלמא,צריכה להיות בצורה המובנת לגוי

 ולשלם את , לקנות בחזרה את החמץ"ערב קבלן"ה שיתכן שלאחר הפסח ירצה , הרב יבהיר לגוי)ו
 .מסויםיותיר בידי הגוי רווח ) ב. (החזר כספי המקדמות שנתן )א: (דהיינו ,המחיר המלא של החמץ

  .128וםי 12- לאשר הגוי שכר אותם, 127 שבהם החמץדמי שכירות המקומותימחל לו את עודף ) ג(

  . 129 החתום"ערב קבלן"מסור לגוי את שטר הי) או הערב קבלן(הרב  )ז

שווה (מקדמה עבור קניית חמץ ) א (:לרבנותן גוי דהיינו שה, נעשים קניני מכירת החמץאז  )ח
עבור כל שווה פרוטה (עבור שכירת המקומות שבהם החמץ ה מקדמ) ב(). פרוטה עבור כל יהודי

בו מקבל על עצמו הערב קבלן ש ,"ערב קבלן" שטר ה)ג(. )שכירות החדרים שבהם החמץליהודי 
מקומות החמץ עבור ו, רכש מכל יהודישהחמץ  עבור החוב ית שאראת,  לשלם במקום הגויאחריות
  . 130 שכראותם

  .131 לחיצת יד עם הנכרי על המכירה– "תקיעת כף" הרב יעשה קניין )ט

  .132 אותם מוכרים לנכרי, או של כמה חדרים, הרב ימסור את המפתח של החדר)י

מסור את השטר וי,  שאליו מחוברים כל שטרי ההרשאות,133 הרב יחתום על השטר מכירה המרכזי)אי

__________________ 
 כך החמץ מוח על גבי )ב( ".אגב קרקע"באמצעות שכירות הקרקע קוה הגוי את החמץ בקיין ) א( :הטעם לזה 124

  . ולא על מקום השייך ליהודי,ם המושכר לגוימקו
, באזי האיו יהודי, באיזה לשון שמבין האיו יהודי… ולקרות וסח המכתב הזה : "מבואר בסדר מכירת חמץ כ125

 ".ולהסביר לו היטב כל העין מראש ועד סוף, וגם וסח חתימת יד מהערב קבלן
 על ,רי קיית החמץ מהיהודים באמצעות תשלומי המקדמהשאח, "ערב קבלן"את המשמעות של שטר הויסביר לו  126

 והגוי , את יתרת התשלום,מוכריםליהודים הלשלם חייב מת "ערב קבלן"ה, קיית החמץ ועל שכירות המקום
  .יתרת התשלום הזה את "ערב קבלן"שלם לחייב למת

ולל של שווי החמץ ושכירות  סכום הכ הוא,חיוב הגוי לערב קבלןוסכום , סכום התחייבות הערב קבלן ליהודים
 ותעבור שכירות מקומיתן הגוי  המקדמה ש)ב( . עבור החמץיתן הגוי המקדמה ש)א(:  פחות–מקומות החמץ 

 3 החה וספת של )ד( ).אם וכאשר יחזור וימכור( בכדי שיוכל להרויח , הגוייקבל החה במחיר החמץ ש)ג( .החמץ
שאר ההוצאות  ומקומי החמץכשכירות  (שיהיו לגוי עוליות עבור הוצאות תפ,אחוז וספים ממחיר החמץ

 . )הדרשות לאחזקת החמץ
 את המקדמה שתן עבור שכירות )ב( . את המקדמה שתן עבור קיית כל חמץ)א(: שאז יקבל הגוי בחזרה: כלומר 127

 3%תמורת  )ד( . הזאת בכדי שיוכל להרויח מהקייה והמכירה, את שווי ההחה שהוחלט מראש)ג( .כל מקום
החוב עודף  על הערב קבלן ימחל לו ,)כשכירות מקומי החמץ וכדומה(החה שקיבל עבור ההוצאות התפעוליות 

 .שאר עבור שכירת המקומות וההוצאות התפעוליותש
  ".מיום דלמטה עד שלשה ימים אחר חג הפסח, במשך שים עשר יום: "כאמור בוסח השטר דלקמן 128
 שטר ערבות וגם,  החמץות כסף עבור מקדמות קיית החמץ ושכירות מקומ– גוי מוכןל' כדי שיהי :הטעם לזה 129
  . מעבר למקדמות, החוב הכספייתרת על "ערב קבלן"המ

 ".אגב קרקע"ו, "כסף"שאלו הם קיי  130
  .והוא תוספת קין לרווחא דמילתא, קיין הסוחרים:  כלומר"טומתאיס" קיין זה קרא 131
 . לרווחא דמילתא"טומתאיס"ין הסוחרים גם קיין זה הוא קי 132
 . על המכירה והשכירות שהתבצעו"שטר ראיה" הואהשטר  133
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  .134גויל

  .ובזה הסתיימה מכירת החמץ לגוי
*  

 יבקש מהגוי את החוב הכספי "ערב קבלן"ה.  אל הגוי"בלןערב ק" מיד בצאת החג יבואו הרב וה)יב
 הגוי אם הוא מעוניין להקנות לו את צלוישאל א, שהוא חייב לו עבור החמץ ועבור שכירות החדרים

  . החובשאריתתמורת , החמץ שקנה

ערב "וה.  את השטר עם כתבי ההרשאה שקיבל בערב פסח"ערב קבלן"יתן הגוי ל,  כשיסכים)יג
 החזר המקדמה שנתן הנכרי עבור )א( :שכולל, סכום שסוכם עליו בשטראת הלנכרי  יתן "קבלן
 הנחה במחיר החמץ הריאלי )ג( . החזר המקדמה שנתן הנכרי עבור שכירות החדרים)ב( .החמץ
 הנחה שקיבל הגוי 3%במקום , מעבר לכך) ד(. להרויח מהקניה והמכירההגוי  כדי שיוכל ,שקיבל

סכום שארית  שיש לו עבור  ימחל לו על החוב,)הוצאות התפעוליותעבור השכירת החדרים ועבור (
  .ההוצאות התפעוליותשכירות החדרים ו

יתן אותם  , עם כתבי ההרשאה שקיבל בערב פסח, את השטר"ערב קבלן"לאחר שהגוי ימסור ל )יד
שטר קבלן את - לערב הרב יחזירתמורת זהו. עבור כל היהודים שמכרו, רבאל ה "ערב קבלן"ה

 קניית החמץ בעת, ונתן לגוי, מכיסו" ערב קבלן"וכן יחזיר לו את הסכום שהוציא ה, ההתחייבות שלו
  .בחזרה

  חמץהשטר מכירת . ב

 הבא בכח , איך שאני החתום מטה, כמאה עדים כשרים ונאמנים136 דלמטה תעיד עלי135חתימת ידי
__________________ 

לפי מסירת המפתחות והשטר מכירה ליד , ואחר כך בשעת מכירת החמץ ממש": כמבואר בסדר מכירת חמץ 134
מסור השטר מכירה ואחר כך י, ל"ה] קבלן- הערב[יבקש מהאיו יהודי שימסור חתימת יד אוהבו , האיו יהודי
 ".והמפתחות

על פי שטר ההרשאה שבו מיו הקהלה , שמוכר לו את החמץ של בי קהלתו,  הוא שטר מכירה מהרב אל הכרי135
  ).154ותבאר לקמן שם הערה . פרק דדלקמן (את הרב למכור את חמצם 
... תקן בלשון יחיד המוכר חמצו ] שבסדר מכירת חמץ של רביו[הוסח הזה ): "ק י"ס(על זה תבאר בשער הכולל 

צריך לדקדק לכתוב את ההרשאה … ולפי המהג שכל בי העיר ותים הרשאה להרב דמתא שימכור חמצם 
  ".מכוות להשטר מכירה הזה' שתהי

הגם כי ): "ו"ם תרפירושלי, ובספרו מגיי אברהם. ב"ט ריש ח"ווילא תר, א ברודא"למוהר" (ברכת אברהם"וב
עשה פירוש לדבריו ] ד לאוואוט"מוהרא[והרב דיקאלייעב , ל"ע הרב ז"כבר דפס סדר שטר מכירת חמץ בשו

אך באשר כי וסח "]. שער הכולל"ובמהדורא בתרא בשם " [שערי תפלה"בסדור שלו בחלק שי הקרא בשם 
תפוצות ישראל שהרב דמתא מוכר את כל החמץ וכעת תפשט המהג בכל , ל הוא ליחיד המוכר חמצו"ר ז"האדמו

הגם כי המכוון , ועל פי זה ישתה הוסח באיזהו מקומן, על פי הרשאה', של כל בי העיר וישובים הסמוכים אלי
על כן באתי לסדר וסח שטר מכירה ... ל "ר ז"והכל הולך למקום אחד על פי תיקון וסדר וסח אדמו, אחד הוא
ולמטה צייתי , י"ומה שהוספתי מדעתי בעזה, ל זקי ההוראה"תי מוסחי רבן קשישאי זעל פי מה שאספ, כללית

  ".המקורים לכל דבר
.  ושטר המכירה על ידי הרב המורשה,את אופן כתיבת וסח ההרשאה, לפי זה ביאר הרב לאוואוט בהערותיו שם

  ). ו- תא' עמ(ודפס בספרו פסקי פרי מגדים , ל"בוסף לכך ערך וסח מוכן לכל הו
ברכת "בספרו ) עם ביאור בשולי הגליון(והדפיסו , על פי וסח רביו, ה אברהם ברודא ערך וסח כזה"גם מו

  .ל"ה" מגיי אברהם"ב ובספרו "ח" אברהם
שעל , מיוסד על תקת רביו בסדר מכירת חמץ, ד לדורותיהם" הגיעו לידיו כמה שטרי מכירה שערכו רבי חבןכ

  .סח דלקמןפיהם ערך הו
בסדר דלעיל ( בפרטים שאים מופיעים בוסח השטר שערך על ידי רביו –בהערות שבשולי הגליון דלקמן בא הדיון 

  ).מכירת חמץ
 .בשולי הגליון, הסתפקו עם הביאור שכתב לעיל שם, כ בפרטים שלא השתו מוסח השטר של רביו"משא

  : בשטר הזה יש כמה חלקים136
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 ובניירות ,137לזה השטרוהרשאה מהאנשים הנקובים בשמותם בכתבי הרשאה הדבוקים ותפורים 
ומאלו שמסרו הרשאתם בעל ,  או שנאבדו,138 ובכתבי הרשאה שלא הגיעו עדיין לידי,המצורפות לו

וגם מאלו שרגילים למסור הרשאתם ובשנה זו , 140וגם מאלו שרצו למסור הרשאתם ושכחו, 139פה

___________________ 
פרק הוא (למכור את חמצם ולהשכיר את המקומות שבהם מוח החמץ ,  הרשאה מאשי הקהלההודעה שיש בידו) א

  ).דלקמןד 
רק גילו דעתם שרוצים למכור החמץ על ידי רב זה , מכירת החמץ של אלו שלא רשמו שמם על שטר ההרשאה) ב

  ).140 הערה כדלקמן(או ששכחו לגלות דעתם , )138כלדקמן הערה (
  ).144כדלקמן הערה (פירוט מיי החמץ ) ג
  ).141כדלקמן הערה (והכלים שיש עליהם חמץ בעין , החויות והעסקים, מכירת הבעלי חיים) ד
והסכום שפוחת מהמחיר כדי שירויח הכרי בעסק הזה ,  השוה שבעיר זוהודעת מכירת החמץ כפי השער ומקח) ה

  ).151כדלקמן הערה (
  ).24הערה , בסדר מכירת חמץכדלעיל (קין מעות בדמי קדימה וערב קבלן ) ו
  ).66 הערה , שםכדלעיל(וקין פרוטה ) 61ה  הער, שםכדלעיל(הוספת קיי תקיעת כף ומפתחות ) ז
 ולקמן הערה. 44. 42 הערות , שםכדלעיל(והוספת קין אגב קרקע , השכרת המקומות בדמי קדימה וערב קבלן) ח

153.(  
 .יפוי כח וסיום השטר) י

ם א', בשחתם השליח כו) ג"ח ע"די(ח "תמ' לפי מה שפקפק בספר מקור חיים סי): "לה' סי(ת דברי חמיה " בשו137
טר  או לכתוב הש,פ ראוי למסור גם השטר כח לעובד כוכבים"ולפי הראה עכ,  שטר כחל ידי יש לעיין למהגו עכן

  ".מכירה על ייר השטר כח
 ואת שתי קצות ,הגו המדקדקים לתפור להשטר מכירה את ההרשאה וכל הרשימותלכן ): "ק יא"ס(ובשער הכולל 

 איך שאי החותם מטה הבא : ויכתוב בזה הלשון,חוט התפירה חותמין ומדבקין להשטר מכירה בחותם השעוה
 ".ים בהרשאות ושארי יירות הדבוקות ותפורות לזהבכח והרשאה מהאשים החתומים והרשומים והזכר

ולכן לא מסרו לידי הכרי , ולא הגיע לידיו בזמן,  הייו בכתבי הרשאה שחתמו ושלחו בדואר אל הרב המוכר138
  .הקוה

שכתב בשטר מכירה שמוכר לו החמץ ): "ד"מה ס' סי(ת צמח צדק "כמבואר בשו, פ בדיעבד"עכ, וגם זה מועיל
והשטר כח לא , שיש לו מכל היהודים אשר בעיר] הרשאה[ומים במצריהם ורשומים בשטר כח שבחדרים המס

וגם לא קראו לפיו כלל להודיע מספר החדרים ואיזהו מקומן ומי ומי הם הבעלים , מסר לאיו יהודי הקוה
ל החמץ שאצל רק אמר לו בסתם כ, בר כלל עם האיו יהודי הקוהימכל זה לא ד, המוכרים אשר הוא בא מכחם

ומפי זה . 'היהודים שבכל העיר אי מוכר לך וגם המקומות אי משכיר לך בעד חצי קערביל עד יום אחר הפסח כו
כיון שאיו , דהאיו יהודי איו יכול לתבוע בדין מהמוכר שימסור לו את החמץ שבכל המקומות... ולדו חששות 

ולא יראה לו השטר כח עם הרשימה ,  מקומות שירצהויוכל להעלים ממו כמה, מפורש בשטר כמה מקומות
... כי , להקל דיעבד] מכל מקום יש... [קין גמור ' אם כן אפשר דאין זו מכירה גמורה ואן בעין שיהי, מהמקומות

 ולזיופי  ... אחרר כח ויקבל שט,]הרשאה[ר כח  שיעלים השט, זיוףל ידיהמוכר לא יוכל להעלים מהלוקח אלא ע
  ". אטו משום זה המקח בטל,ועוד דלו יהא שהאמיו הלוקח להמוכר. ןלא חיישי

ץ השאיר אצלו "אלא שהמ, ץ"פ שם הישראל רשם בשטר ההרשאה שבידי המ"מיירי שעכ) ת הצמח צדק"בשו(כאן 
ושלחוהו בדואר , ומזה יש ללמוד גם לאלו שחתמו על שטר ההרשאה. את שטר ההרשאה ולא מסרו לידי הכרי

כיון ששם הישראל רשם על שטר , מכל מקום. ץ עד זמן איסורו"ולא הגיע שטר ההרשאה לידי המ, ץ"לידי המ
ץ שימכור את חמצו "שהרי סוף סוף מיה הישראל את המ, ל"גם זה מועיל מטעם ה, ץ"ההרשאה ששלח לידי המ

כל אלו הרשומים על ץ מכר לכרי את החמץ של "והמ, ושמו של הישראל וכתובתו רשום על שטר הרשאה, לכרי
ל "ולפי ה. ץ לידי הכרי"ולכן לא מסרו המ, ץ"אלא ששטר ההרשאה לא הגיע בזמו לידי המ, שטרות ההרשאה

 .פ בדיעבד"מועיל עכ
גם מכל ): "135ל הערה "ה( המקור ללשון זה הוא בוסח שטר מכירת חמץ שבברכת אברהם ומגיי אברהם 139

  .ש"וכן הוא בוסח כמה שטרות של רבי א ."שים ששמעו שרוצים למכור חמצםהא
ואיך יוכל הכרי , הרי שמו לא רשם על שום שטר הרשאה, אמם צריך עיון איך יכול זה להועיל למכירת החמץ שלו

איו יהודי דה: ")ד"מה ס' סי(ת צמח צדק "משו) הערה הקודמת(וכמובא לעיל ? לתבוע בדין את החמץ מהישראל
ואם הכרי איו ". כיון שאיו מפורש בשטר, איו יכול לתבוע בדין מהמוכר שימסור לו את החמץ שבכל המקומות

לכאורה עובר , הרי לפי שיטת רביו, ואם המכירה איה כדת? המכירה כדת' איך תהי, יכול לתבוע בדין את החמץ
  .עליו בבל יראה ובל ימצא
, אין צריך לא עדים ולא קין סודר, שבשעה שמרשים את הרב למכור את החמץ) י"קס(ואף שהובא בשער הכולל 

פ צריך להיות שמו רשם על שטר "הרי עכ. ג"ה מהלכות מכירה הי"א מהלכות שלוחין ופ"ם פ"כמבואר ברמב
  .ואיה מכירה גמורה כדת, שבלי זה לא יוכל הכרי לתבוע בדין את החמץ שמכר, ההרשאה
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___________________ 
דגילוי דעתא מהי ... על פי מה שכתוב : "ביאר המקור לזה) הערה ד(רהם ובמגיי אברהם שם והה בברכת אב

  ".לעין
,  שגילוי דעת זה איו מועיל,מסקת רביו בסדר מכירת חמץ) 16הערה , סדר מכירת חמץ( לעיל האמם תבאר

פ "ואם כן אין יכול להועיל מה שאמרו בע, " יראה ובל ימצאולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל"
  ?ולא רשם שמו בכתב ההרשאה, שרוצים להרשות אותו

כ לפי המבואר "משא( סגי בגילוי דעת בלבד בדיעבדפ "שעכ, לדעת הסובריםפ "וראה שמוסיפים זה כדי שיועיל עכ
 .ה הבאהוראה לקמן סוף הער). גם בדיעבד לא יועיל לכאורה, בסדר מכירת

140י אוסח כמה שטרות של רבץ מוכר גם את החמץ של אלו ששכחו למסור " שהמ,שמוסיפים לכתוב, ש" כן הוא ב
) ח"סתמח ' סי( אפילו לפי שיטת רביו בשלחן ערוך שלו –ובזה יש לעיין איך יכולה להועיל מכירה זו . הרשאה

  .יה כאן גילוי דעת למכירהשהרי כיון ששכח למסור הרשאה לא ה, דסגי בגילוי דעת בלבד
והייו מטעם , " ולמכור לכרילעשות להם זכותשמכל אלו יש לי הרשות והבקשה "ועל זה הוסיפו לכתוב בשטר 

  .למכור את חמצם, זכין לאדם שלא בפיו
, )כמו בעירוב חצרות ועירוב תבשילין( אלא כשבאים לזכות לו ,אמם לכאורה אין אומרים זכין לאדם שלא בפיו

ואפילו ברור לו שכשיודע ): "ד"מציאה ופקדון ס' הל (לקמןשבזה תבאר , חפץ שלו) או לתת(ולא כשבאים למכור 
  ". אסור לו ליהות בה בלא דעת הבעלים,לבעליו שהוא טלה אזי ישמחו ויגילו מפי אהבתם אותו

  :בכמה מקומות, מטעם זכין לאדם) או התיה(ובאמת מציו שמועלת המכירה 
ומפרשים שימכור כל החמץ גם שיובא , צ לשליח שימכור חמצם"עושים את המ): "מו' סי(ת צמח צדק "שוב) א

אם זה כלל ... ימים קודם הפסח ' או ג' וותין לו שטר שליחות ב, לרשותם להבא עד ערב פסח ימכור גם כן
, דיין לא יכלו למוכרם בעצמםשאז ע, ל"החמץ ברשותם כשתו לו כתב שליחות ה'  כיון שלא הי,צ"במכירת המ

מכל [... אם כן יש לומר שאיו יכול לעשות שליח על זה , דהוה ליה כמו מה שאירש מאבא מכור לך דאיו כלום
, ץ יוכל למכור"מכל מקום אחר כך המ, הי דהשליחות לא מהי, כיון דגילה דעתו שעושהו שליח על זה] מקום

עצם עין המכירת חמץ מצד עצמו ... שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא ו, משום דזכות הוא לו שלא יפסיד חמצו
אף אם אין זו שליחות גמורה , ץ שליח למכור לו חמצו" שעשה את המל זה כשוסף עם כןא, זכות הוא לבעל החמץ

ולכן שפיר הוי שליח למכור , מכל מקום הוי שליחות מצד הזכייה דזכות הוא לו, לגבי החמץ הבא לו אחר כך… 
  .ץ למכור חמצו של הישראל מטעם זכין לאדם שלא בפיו"הרי מציו שיכול המ". כל החמץ

אלא שהשליחות איה מועלת , שהרי מיירי שתן לו כתב הרשאה למכור את חפצו בשליחותו, אמם מכאן אין ראיה
ן דגילה דעתו כיו: "וכמבואר שם, "זכין לאדם" מועלת בזה המכירה משום ולכן, על חמץ שבא לידיו אחר כך

משום דזכות הוא לו שלא , ץ יוכל למכור"מכל מקום אחר כך המ, הי דהשליחות לא מהי, שעושהו שליח על זה
  .חפצו של ישראל מטעם זכין לאדם שלא בפיואת אבל אין מכאן ראיה שיוכל למכור ". יפסיד חמצו

שמן , לים בי הבית לערב משלו שלא בידיעתוואם אין הבעל והאשה בעיר יכו: "לעיללעין עירוב חצרות תבאר ) ב
  ".שעירוב זה בודאי זכות הוא לו ואין לו בו צד חובה וזכין לאדם שלא מדעתו... הסתם לא יקפיד עליהם 
דהוי כאילו הרשה אותם בפירוש לתת פת לשם עירוב , "בי הבית"שהרי מדובר שם ב, אמם גם משם אין ראיה

ומכל מקום מותר לבן ביתו של אדם ליתן פרוסה לעי ): "ה" מציאה ופקדון סהלכות (לקמןאר כמבו, בשליחותו
 ומתחלה תרצה בעל הבית בכך כשהכיס , לפי שכך הגו בעלי בתים,או לבו של אוהבו של בעל הבית שלא מדעתו

ומטעם זה .  ואין זה קרא שלא מדעת הבעלים כלל כיון שכך הגו והבעלים יודעים מזה המהג,פת זו לתוך ביתו
ץ למכור חמץ "ואם כן אין מכאן הוכחה שיוכל המ". מותר לקבל צדקה מן השים דבר מועט שלא מדעת בעליהן

  .של ישראל אחר מטעם זכין לאדם
אם ...  ,)או שהיה ממושכן אצלו(ישראל שהיה מופקד בידו חמצו של ישראל אחר חבירו ): "ו"תמג ס' סי (לעיל) ג

הרי שיכול ". ויצטרך למוכרו בזול מותר לו למוכרו קודם לכן' ם בריוח בשעה ההוא דבר שלא ימצא לו קוי
  .למכור חמצו של חברו

קובץ יגדיל תורה (ץ דליובאוויטש "ר ישכר בער הורביץ מ"כפי שביאר מוה, אך מזה אין הוכחה ברורה לידון דידן
 ולא הספיקה השעה ,ל שטר כחמפי שראיתי בערב פסח העבר שכמה לא באו על החתום ע): "יט' ט ע' חוב

שבכלל כל אופי מכירת , כתבתי בסוף שטר מכירת החמץ, לזאת על דעת לעיין בדבר, להודיעם שיבואו על החתום
ז גם כל מיי חמץ של אשי עיריו שלא באו על החתום בשטר "מכרתי להערל מוכ... החמץ המבואר בשטר מכירה 

ש... ל "כח האם יש להתיר חמצם של האאה"ועכ, ל באכילה אחר הפסח"ים הדהגם שחמצו של ישראל . פ בה
יש לומר דהייו דוקא ... מפי השבת אבידה , גם בלא דעתו ורשותו' חברו המופקד אצלו מוכרו בערב פסח בשעה ה

הגם דאן סהדי , כ בידון דידן"משא, שביד הפקד למסור החמץ להערל הקוה בכל זמן שירצה, במופקד אצלו
 ,רוצה לערער על המכירה שמכרה בלא דעתו ורשותו' מכל מקום אם הי... אי יחא לבעל החמץ במכירה זו דוד
אם כן אין זה , לאו בעל דברים דידי את' דאמר לי, יכול שלא למסור החמץ מביתו ורשותו להערל הקוה' הי

  ".מכירה גמורה
שהוא קרוב ' דכיון שהגיעה שעה ה): "ח"מג סת' סי(שם לעיל מכל מקום ראה להוכיח כן מהמשך הדברים ) ד

 כדי לקיים מצות השבת , וחייב כל אדם הרואה אותו אבד למכרו לכרי, הרי הוא כאבוד מבעליו,לאסור בהאה
  . הרי שיכול למכור את חמצו מטעם מצוות השבת אבידה."אבידה

מאשי קהלתו ששכחו למכור את ץ להוסיף על שטר ההרשאה את שמותיהם של אלו "ואפשר שמטעם זה יכול המ
  .חמצם



269  תנב- תמח–ג "חהלכות 

סור החמץ  ולמכור לנכרי קודם זמן אי, שמכל אלו יש לי הרשות והבקשה לעשות להם זכות.שכחו
 ועופות 141וכן כל מיני בעלי חיים, כל מיני חמץ וחשש חמץ ותערובות וחשש תערובות, בהנאה

___________________ 
. ב"קיד סקכ' מעדי שמואל סי. ב"ט ס' לקטו בשדי חמד מערכת חמץ ומצה סי, וכבר האריכו בזה בכמה ספרים
  . ואילך69' וגליון תתקצח ע,  ואילך78' הערות ובאורים גליון תתקצו ע

הערה (כבר תבאר לעיל , השםכ בלי הזכרת "משא, ץ את שמו בהרשאה"אלא שכל זה הוא כשמזכיר המ) ה
  . לפי שיטת רביו בסדר מכירת חמץ–ע איך יכול להועיל אף בדיעבד "שלכאורה צ) הקודמת

מאלו שמסרו הרשאתם "הייו דווקא לעיל שם , ואף לדעת הסוברים דסגי בגילוי דעת שרוצה למכור את החמץ) ו
 מועלת כתיבתו של הרב שהוא מוכר את החמץ של ומה. כ כאן הרי לא היתה עדיין שום גילוי דעת"משא". בעל פה

 כיון שלא –ס הכרי איו יכול לתבוע חמץ זה מבעל החמץ "הרי סוכ, מטעם זכין לאדם שלא בפיו, אלו ששכחו
  .בגילוי דעת גרידא) לדעתם(סגי בדיעבד '  שיהי–והישראל לא גילה דעתו על המכירה הזאת , זכר בכתב ההרשאה

ץ אחד "הייו דוקא כשיש רק מ,  ובלי שיוזכר שמו על כתב ההרשאה, בדיעבד בלי גילוי דעתאף אם אמר דסגי) ז
מקום לטעון שאולי יכול הכרי לתבוע את החמץ ' ואם כן יהי, שמוכר את חמץ בי הקהלה לכרי אחד, בקהלה זו

שכל אחד , לה זוצים בקה"כ אם יש שי מ"משא; ץ המוכר את החמץ"של כל בי קהלתו ששכחו לתת הרשאה למ
 –הרי אין שום מקום לומר שיוכל כרי זה לתבוע את החמץ של היהודי הזה , מהם מוכר את החמץ לכרי אחר

  ? ואם כן איך תועיל מכירה זו. יותר מהכרי השי
אף אלו שאים , או העיר שלו, ץ למכור את החמץ של יהודי השכוה" יש שטרות שבהם מוסיף המ,יתירה מזו) ח

כי בפימיות הלב כל יהודי רוצה למכור את חמצו לכרי , מטעם זכין לאדם שלא בפיו, ם תורה ומצוותשומרי
מי שהדין ותן שכופין אותו לגרש את אשתו ): "כ"ב ה"גירושין פ' הל(ם "והוא על פי המבואר ברמב. לפי הפסח

 ר רוצה אי ויכתוב הגט והוא גט כשר בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמ,ולא רצה לגרש
 שאין אומרין אוס אלא למי שלחץ ודחק לעשות דבר שאיו מחוייב ... ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אוס ...

 מאחר שהוא רוצה להיות , זה שאיו רוצה לגרש... אבל ,בו מן התורה כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שתן
 וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ,מצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפומישראל ורוצה הוא לעשות כל ה
  . "ואמר רוצה אי כבר גרש לרצוו

, שהרי הכרי לא יוכל לתבוע שיתן לו היהודי הזה את החמץ שלו גד רצוו, אמם מה כל זה יועיל במכירת חמץ
וכיון שהכרי איו , " בבל יראה ובל ימצאאם המכירה איה כדת עובר עליו"והרי תבאר בסדר מכירת חמץ אשר 

  ?איך יכולה מכירה זו להחשב מכירת כדת, יכול לתבוע מהישראל את החמץ
כי אם אחרי שיאמר –אין הרב יכול לצוות לכתוב הגט בשליחותו מטעם זכין לאדם , ם"ל שברמב"וגם בדין ה 

ור חמצם של בי קהלתו בלי שיאמרו גילוי ץ למכ"ואם כן אין ללמוד משם שיוכל המ". רוצה אי"הבעל בעצמו 
  .דעתם שרוצים למכור החמץ

אמם לא מציו בזה שכח בית דין יפקיר את ". כתקות הצבור וכח בית דין יפה"ויש שטרות שמוסיפין בהם גם ) ט
 דעתם גם אלו שלא גילו, ץ למכור את החמץ של כל בי העיר"עד שיוכל המ,  הפקרית דין הפקר בבאופן של, כסיו
  ?כלל

 כדי שלא לעבור ,דסגי בגילוי דעת בלבד שרוצה למכור את חמצו) ח"סתמח ' סי(ואף לשיטת רביו בשלחן ערוך שלו 
ואדרבא מדובר , ץ ימכור את חמצו"מכל מקום הרי כאן לא גילה דעתו שרוצה שהמ. עליו בבל יראה ובל ימצא

ץ למכור את חמצו בלי שבעל החמץ יגלה דעתו "ל המואם כן איך יכו, אפילו באלו שקוים ואוכלים חמץ בפסח
  ?!ורצוו בזה

לעין חמץ שעבר עליו הפסח שהוא , שאף אם שורה זו יכולה להועיל לרווחא דמילתא, בכל אופן ראה לכאורה) י
, לכאורה חייב הוא לשרוף את חמצו מיד, מכל מקום אם זכר בפסח ששכח למכור את חמצו. מדברי סופרים

  ?"!ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא): "בסדר מכירת חמץ(י רביו פ לדבר"עכ
  .ש"כיון שהיא מצאת בכמה שטרות שערכו על ידי רבי א, ל שארה שורה זו גם בוסח שלפיו"למרות כל ה) יא

אלו שלא גילו דעתם ושמם למכירת החמץ של (שאם אמר אשר הוספת שורה זו בשטר לא תועיל , ע בזה"אמם צ
  .הרי הזכרה זו יכולה לפגום את השטר כולו, )לא רשם בשטר ההרשאה

והייו ששטר אחד , יעשו זאת בשטר פרד, שאלו המוסיפים שורה זו בשטר מכירה שלהם, כדאי' ומטעם זה אולי הי
ראה גם לקמן ( ההרשאה ותרבלי צירוף שט,  עם הוספה זו–ושטר שי ,  ההרשאהותמצורף לשטר,  בלי הוספה זו–

 ).145הערה 
הייו אם מצא אצלו דברים ): "אות ד(י שער הכולל "והזכרת בעלי חיים היא עפ,  רק הכלים זכרים בוסח רביו141

רים ו השוכגון ( או בעלי חיים הזוים מחמץ, כגון מיי חמץ שמצאו במקומות אחרים,שלא תבארו בזה הוסח
 וכן חכירות , שהם בעצמם אים חמץ,) שאי אפשר להאכילם בפסח מאכל אחר שזהו הפסד רב,שזוים מן בראהע

 אזי יוסיף כל אחד , וכן שאר עיי מסחור שמשתים לפי חוקי הזמן והמדיה,ופאטעטין כאשר יתבאר לקמן
 כי כולו הלכות ,איזה דבר מסידור הוסח הזהו להשמיט או לשות " אבל ח.בוסח הזה תיבות לפי שעתו ומקומו

  ".קבועות
 ].ח"ת סי' תבאר לעיל סי, שיאכילה חמץ בפסח, בעין איסור למסור בהמתו לכרי[
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שעל כל , 142וכל מיני כלים שיש עליהם ושנדבק בהם חמץ בעין, הניזונים מחמץ ואחריותם עלינו
 וכן להשכיר את כל .ל הרשו אותי למכור הכל קודם זמן איסור חמץ בערב פסח דהאי שתא"הנ

וכפי , ל" או שעומדים שם הבעלי חיים הנ,ל מונחים שם"ומות שהמיני חמץ או כלים חמוצים הנהמק
וגם חמצי שלי , הנה כהיום מכרתי את כל הדברים האלו, שיוכשר בעיני ועל האופנים שיוכשרו בעיני

הדר ……… ……… להאינו יהודי ……… ……… ……… החתום מטה המונח בבית 
כל מיני , לוטה בלי שום תנאי ושיור בעולם כללבמכירה גמורה וח……… ……… ……… 

 בין שאסור ,ממשם או טעמם חמץ נוקשה, חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ וחשש תערובות
 דהיינו כל מיני תבואות וכל מיני .פילו מחמת איזו חומרא שנוהגין בה או א,מדאורייתא בין מדרבנן

מץ או חשש חמץ וכל הדברים הנעשים קמחים וסלתות גריסין וסובין ומורסנן וחלב חטה שהם ח
וכל מיני , שלוקים ומלוחים, כבושים, מטוגנים, צלוים, מבושלים, אפוים, בין אם חיים, מהם

 וכל מיני שמרים מחמץ או מתערובת חמץ או ,שכר ושאר משקאות, יין שרף, משקאות חמוצים
 העומדים לאכילת אדם או ,בין פשוט בין מתוקן ומעורב עם מיני מתיקה, מחשש חמץ ותערובת חמץ

כל מיני תמרוקי הנשים , או לאיזה תשמיש והנאה,  או לרפואה,'או לשתי, בעלי חיים ועופות
 או שאר דברים שיש בהם תערובת או חשש תערובות חמץ , ומשחת שיניים ודבק או צבע143ובורית

 וכל החנויות ,כל מיני בעלי חיים ועופות הניזונים מחמץ ואחריותם עלינו, 144גמור או נוקשה
וכל מיני כלים חמוצים שיש עליהם , 145 או שיש לנו חלק בהם ונמכרים בהם חמץ,והעסקים שלנו

__________________ 
  ).55הערה (תבאר לעיל בסדר מכירת חמץ  142
  .ב"ב וסל"תמב סכ' לעיל סיתבאר דיו , ואיו ראוי לאכילת כלב, סבון שיש בהם תערובת חמץ 143
 .עם תיקוי לשון לפי צורך הזמן, )א"אות י( חלק זה מועתק משער הכולל 144
שהוא מוכר את כל , או שיש לו שותפות בעסק שעוסק בעיי חמץ,  דהייו מי שיש לו חות שעוסק בעיי חמץ145

  .ואחרי הפסח קוהו בחזרה ממו, חלקו בעסק הזה אל הכרי
*  

כדי , ומכל מקום רוצה למכור את חמץ לכרי, יש לפעמים בעל חות שבעצמו מוכר בה חמץ גם בפסחויתירה מזו 
. חמץ מכירת שם לסדר שצריך פשוט): "רמח'ט אגרת ז"חי(קודש - ובזה דן באגרות. להקל מעליו האיסור שבו

' וכו אבות מהג. חמץ יסוראל דבר ע וזכרון ההתעוררות גם )י"וב י"דב העין( העיקר על ווסף. ודאית – התועלת
 בהוגע גם )2. זה יעשו לא ל"מה שכמה פשיטא )1 :'וכו חג הפסח באמצע החמץ מן יטלו דשמא – החשש. 'וכו

 כן [המכירה בטלה לא דעות לכמה – להוטל בהוגע אפילו )3. הוי לא – התיקון כודאיות ודאי – להחשדים
 דבטלה להאומר אפילו )4. א מידיל ותו שוטל מה הוא גוזלי אם כ, ]יד- יג' סע ח"סתמר הזקן " אדמודעת משמע

 אין דיעות לכמה – מעשה בו שאין ולאו. זו שעה עד י"וב י"ב מאיסור ויצל – ולהבא מכאן דזהו ל"י – המכירה
 י"וב י"דב באיסורג הפסח ח ימי' ח כל :מכריע מה ע"צ – עליו דלוקין ד"למ אפילו )5. מעשה בעשה אף עליו לוקין
ילו אפ )6. עליו דלוקין בלאו קאי –' הקי ביטול רגע – אחד שרגע אלא ,קצר יותר זמן או – לוקין שאין באופן אלא
 כי ,ל זהע לוקין ואין מעשה כאן שאיןש לומר י זה לפי אדרבה הה – למפרע המכירה דבטלהם תימצי לומר א

, להוסיף האפשר :עמהם ט"דשקו הרבים אצל רריב. ג הפסחח בתוך' לקי מקום ואין ,מכירה הייתה לא מעולם
ל ע ושלא ,הקוה מהכרי מורשה' יהי כוחו בא או ירצה באם המוכר דישראל )א :ל"ה בשטר בהוספה והתועלת

רב חג בע למדידה עד' כו לו שמוכר )ב או. המכרים מהעיים במתה לתת או בשבילו למכור, מת לקבל פרס
 להם שאסור המוכרים את שיזהירו ומובן. ר זהשלאח בימים גם בשטר המוים יםמהדבר שילקח מה ולבד ,הפסח
 ".'כו דהכי דאדעתא כיון מכירה ביטול חשש כאן אין – זה איסור על יעברו אם גם אבל. ל"ה לעשות

*  
, לישראל(בשייקארעס שמוכרים את החמץ , )הוספה אלעיל (וכבר דן בכעין זה רביו הזקן בעצמו בתשובתו 

שאחר , ועצת רביו שם היא. ואחר כך מסרו את השייק לכרי אחר כדי שיוכל למכור בו בפסח, לכרי) וכרושמ
וישראל זה יקהו שוב , ש והשכר השארים בשייק אל הישראל שמכרו לו"הפסח יחזירו השייקארעס את היי

  ).28ראה לעיל הערה (בחזרה מהכרי 
אשר לפי ההוג שהמכירה היא ביום ,  בערב פסח שחל בשבת–גבי בעלי חויות חמץ , ן זה דו בכמה ספריםובכעי
ויש חשש שעל ידי זה מתבטלת , ובעלי חויות אלו מוכרים בהם מהחמץ שבו עד לכיסת השבת, ק לפי חצות"ועש

  .כל מכירת החמץ
רק את החמץ שישאר , עכשיו ביום הששי בצהריםאשר לכאורה אפשר להתות עם הכרי אשר היהודי מוכר לו 

שהיא צריכה , אמם גם אם יתה כן ישאר בזה חשש ביטול המכירה. אצלו עד לערב ולא ימכר במשך יום הששי
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 אפילו חשש חימוץ ,הכלל כל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב שיש בזה, ושנדבק בהם חמץ בעין
ו הנמצאים במקומות הרשומים בשטרי הרשאות ושבמקומות אחרים בשדות ועל אם הדרך ביבשה א

ל "בין שמיני חמץ הנ, ואף שיבואו לידינו עד כלות חג הפסח דהאי שתא, 146בים או באויר או בדואר
 את כל זה .147 בין אם יש לנו בהם איזה חלק וזכות או שהם פקדון בידינו מיהודים אחרים,הם שלנו

ו  לפי העת והזמן דהאידנא שאפשר למכור כאן בעיר ז,מכרתי כפי השער ומקח השווה שבעיר זו
דהיינו כפי המקח שאפשר לקבל מהקונים שבעיר זו שיקנו במזומנים בכדי להוליך למקום , במקח זה

 ודברים שאין להם מקח ידוע .ל"כל המיני חמץ וחשש חמץ הנ, היוקר או בכדי למכור כאן מעט מעט
ובכלל הסך הכל העולה מכל .  אשר אבחר אני החתום מטה או באי כחי148אנשים' יושמו על פי ג

ל ואין עליהם מקח כלל " הנ149ל נכללו גם כן במכירה זו חתיכות חמץ שימצאו בכל המקומות"נה
ומסך כל המעות שיגיע . ל"ז בעד הסך הכל הנ"והרי הן של האינו יהודי המוכ, ואין עליהם שום קונה

___________________ 
בטעם הדבר למה כל מכירת חמץ קראת דבר ) מה' סי(ת צמח צדק "וכבר האריך בשו. להיות בדבר מסויים דוקא

  .כירה אין יודעים כמה מהחמץ שברשותו יכלל במכירה זאת וכמה לאכ כאן שבשעת המ"משא, מסויים
ת "מביאים את שיטת שו, ב"ד סק"ערב פסח שחל בשבת פ'  ובס,ה"ט סקל' בשדי חמד מערכת חמץ ומצה סי

ואם ישתייר , במדידהיקחו "אשר מה שהוא צריך למכור , אשר אפשר להתות עם הכרי, ה"ר' ק סי"ם שי"מהר
אמם אחר כך מביאים כמה פוסקים המחמירים . שאז ישאר החמץ המכר דבר המסויים, "במדהן יחזיר לו גם כ

  .או ביום הששי כשעה לפי כיסת השבת, ומורים שימכרו את החמץ לכרי שיחול ביום שבת בבוקר, בזה
ו , " בערב חג הפסחלמדידהעד ' שמוכר לו כו): "שם(ל דייק לכתוב באגרות קודש "מטעם השמוכר את החמץ דהיי

, גם במדידה ורישום' ומה שיקח ממו יהי, ב"וכיו) שקורין איוועטארי(על ידי רישום המלאי , שיש עליו מדידה
  .המכירה בדבר שאיו מסויים'  תהיו הכידבלא, כרגיל בחויות

באחריותו של עשה בזה כל החמץ , שאם הכרי ותן לו רשות ליקח במדידה מהחמץ, אמם יש בזה עוד חשש וסף
היה הפקד שולחי או חוי והופקד אצלו ): "ז"רצב ס' מ סי"ע חו"טוש. א, מ מג"ב(כמבואר במשה , הישראל
לפיכך עשה עליהם שומר שכר וחייב בגיבה ואבידה אפילו , מותר לו להשתמש בהם' אם אים חתומים כו, מעות

  ".קודם ששתמש בהם
ואילך אין לו רשות להשתמש ) ק"ביום הש(כי מזמן איסור חמץ , כפת לן בזהובאמת גבי ערב פסח שחל בשבת לא אי

אם כותבים שבעל החות יש , אמם בעייו. והאחריות שעליו ביום הששי לא איכפת לן, בהן ואין אחריותו עליו
  .שזה אסור בפסח, הה מיד יתחייב באחריות החמץ שבחויות', לו רשות ליקח מהחמץ במדידה כו

*  
ש את חמצם "שגם בשטר הרגיל שבו מוכרים כל א, אשר הרבי מציע כאן, מי שעלה בדעתו לפרש את הדבריםיש 

קרוב לומר שהוספה כזו תפגום ) ב. ד כזו לא עלתה על דעת קדשו מעולם"קס) ד א"אמם לע. יוסיפו פרטים אלו
 בשטר: "ל"גם בלשון אגרת ה) ג. ויוכלו כל המוכרים בשטר זה לעבור על איסור חמץ בפסח, את תקפה של מכירה

ו שטר המיוחד שמסדרים לאיש זה, "ל"ההיי. 
והמוכר חמצן של כל בי העיר יכתוב המצא במקומות וחדרים ורפתים ומכלאות ): "ק יב"ס( בשער הכולל 146

  ".ולולין ושבמקומות אחרים בשדות ועל אם הדרך ביבשה ובספיות
מכל , )42הערה  ( בסדר מכירת חמץמטעם המבואר לעיל,  שהחמץ מוח בוואף שלכתחלה צריך להשכיר לו החדרים

וכמבואר בתקת מכירת חמץ של ). כדלעיל שם (מקום כאן בהכרח מסתפקים במה שמעיקר הדין אין הכרח לזה
או מי שיש לו יין שרף במקומות . ..בשדה ] של חמץ[ומי שיש לו תבואות ): "י' שיבת ציון סי(בעל הודע ביהודה 

 וראה גם לקמן ". אף שאין החמץ בחדר הזה כלל,יכול למכור הכל אגב השכרת החדר הזה, אחרים אף רחוק ממו
 ).158הערה (
 ,)ושכן אצלואו שהיה ממ(ישראל שהיה מופקד בידו חמצו של ישראל אחר חבירו ): "ו"תמג ס' סי (לעיל כמבואר 147

 ".ויצטרך למוכרו בזול מותר לו למוכרו קודם לכן' אם הוא דבר שלא ימצא לו קוים בריוח בשעה ה... 
אשים אשר אבחר אי ' ודברים שאין להם מקח ידוע יושמו על פי ג" וסף על זה , בכמה שטרות שהיו לפיו148

הוי … מץ במקח השוה שאפשר לקבל בעיר זו ימכור כל הח"ש רביו "י מ"והוא עפ". החתום מטה או באי כחי
  ".וכמו באומר כדשיימוהו בתלתא, פיסוק דמים

, בסדר מכירת חמץ(והטעם תבאר לעיל ". כפי השער ומקח השוה שבעיר זו"והה בשטר מכירה של רביו כתב 
ובפרט בחבילות אוכל או , כ בזמיו"משא, מץ בעירשער קבוע לכל מין ח' והייו כי בימים ההם הי). 51הערה 

, קשה מאד לאמר שיש בזה מקח השוה, שהמחיר ודאי שתה על ידי הפתיחה, קמח שקו בחות ופתחו בבית
  ".אשים' יושמו על פי ג"ולכן וסף 

בית דין זריזין אבל בשטר מכירה הכללית שמסור לכל רב דמתא ו): "ק ה"ס(ב "ריש ח) ברודא" (ברכת אברהם"וב
 ".על כן טוב יותר לפרט על פי שומא שלושה בקיאים, הן

 ).57הערה (תבאר לעיל בסדר מכירת חמץ  149
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, ל אחר המדידה והמשקל והמנין"ל לפי מקח הנ"ז בעד כל החמץ שבמקומות הנ"מהאינו יהודי מוכ
, ל"ל במקח הנ"שירויח לעצמו בעד טרחתו למכור החמץ הנ……… ……… יני פוחת לו סך הר

שכירות לפועלים , או מסי הממשלה) רענט(ובעד השכירות והחזקתן שצריך לשלם שכר דירה 
הריני פוחת לו עוד ,  מיום דלמטה עד שלשה ימים אחר חג הפסח150ולנאמנים במשך שנים עשר יום

ורשות בידו למכור אף גם תוך הפסח לאינו יהודי שבעיר , 151אה שקליםמכל מ) 3%(שלשה אחוזים 
וכן אם יבא יהודי מחוץ לעיר במוצאי יום ,  והריוח שלו,ל" ואפילו ביוקר ממקח הנ,או שבחוץ לעיר
והרינו נותנים לו ולכל הקונים ממנו דריסת הרגל בחצרותינו ובבתינו .  הריוח שלו,טוב ויתן יותר

וכבר מסרתי לו . ל עומדים ונמצאים שם"והכלים ובעלי חיים הנ, ל"נובכל מקום דהחמץ ה
ל כדרך "וגם נתתי לו ידי על מכירה הנ, ל"ל שבמקומות הנ" לקנות בהם החמץ הנ152מפתחות
דהיינו שקבלתי ממנו ערבון דמי קדימה , וגם קבלתי ממנו כל דמי החמץ עד פרוטה אחרונה, התגרים

מותר עד תשלום כל הסך שיעלה ויגיע מאינו יהודי ועל ה, כמנהג הסוחרים……… ……… סך
……… ……… ……… כבר קבלתי ממנו חתימת יד , ז לאחר המדידה והמשקל והמספר"מוכ

ונתחייב בקנין גמור אגב סודר לסלק בעדו כל הסך שיגיע , ז"שנכנס בערב קבלן בעד האינו יהודי מוכ
……… ……… וסך , ל"ות הנ מכל מאה בעד ההוצא3%אחר ניכוי הסך שלשה אחוזים , ממנו

ל לזמן פרעון המבואר בהשטר עם חתימת יד "הדמי קדימה הנ……… ……… וסך , בעד טרחתו
ז מעכשיו ממש בקנין גמור לחלוטין בלי "ומעתה נקנה כל החמץ לאינו יהודי מוכ. ל"הערב קבלן הנ

ת שיגיע ליד וכל המעו, ואין לי עליו שום טענה ומענה ופתחון פה בעולם, שום תנאי ושיור כלל
ז בעד החמץ כשימכרנו כולו או מקצתו ליהודי אחר חג הפסח או לאינו יהודי אף "האינו יהודי מוכ
ולא לידי כלל , של החתום בחתימת ידו ממ"מחויב לסלק הכל להערב קבלן הנ, גם בתוך הפסח

שאם לא בכדי , ל הבטיח להמתין לו עוד שלשה ימים אחר חג הפסח" והחתום הנ.אפילו פרוטה אחת
ל אם "בכדי שירויח את הסך הנ, שיוכל למכרו לאחר חג הפסח ליהודים שבעיר, ימכרנו לאינו יהודי

ואם לא ירצה האינו יהודי , ל"או שמא יבוא יהודי מחוץ לעיר ויתן יותר ממקח הנ, ירצה לטרוח
 מועט ל יקבל ממנו בחזרה החמץ ויתן לו ריוח דבר"אזי אפשר שהחתום הנ, ז לטרוח באלה"המוכ

ועוד זאת . ז"ולי החתום מטה אין לי שום עסק בזה עם האינו יהודי מוכ, כפי שיתפשרו ביניהם
 וכן ,ז את כל המקומות של החמץ וכלים חמוצים"השכרתי בשכירות גמורה לאינו יהודי המוכ

 כפי הרשום בשטרי הרשאה מהיום עד שלשה ימים ,המקומות שהבעלי חיים נמצאים שם וניזונים שם
והשכרתי לו את כל זה כפי , שיוכל אז למכור החמץ ליהודים שבעירינו או שבחוץ לעיר, ר הפסחאח

היינו שקבלתי ממנו , וקבלתי ממנו דמי השכירות עד פרוטה אחרונה במזומנים, המקח והשער השוה
ושכירות , ל"ל כנ"ועל המותר קבלתי ממנו חתימת יד הערב קבלן הנ……… ……… ערבון 

ולפי , מחיר אשר נברר לפי חשבון השכירות המשתלם בעד חדש כל מקום ומקוםב' המקומות יהי
 והמפתחות .ל"נחשב המחיר של הימים שהמקומות מושכרים על ידי להאינו יהודי הנ' ערך זה יהי

הן הנה עומדים מוכן בכל מקום ומקום וחפשים להאינו יהודי , ל"להמקומות של כל המיני חמץ הנ
,  ואם מישהו מהמוכרים לא יתנו.ל ואין למחות על ידו" המקומות הנל לקחתם וללכת לכל"הנ

ואגב קנין שכירות החדרים והרפתים והלולים . הרשות בידם לשבור המנעולים והדלת וליכנס
__________________ 

ל הבטיח להמתין "והחתום ה: "כדלקמן(ושלושה ימים אחר הפסח , )ל"בחו(שמות ימי הפסח , הייו ערב פסח 150
  ").פסחלו עוד שלשה ימים אחר חג ה

ומה שהוסיפו לפחות האחוזים עבור הכרי הוא . עם שיויים הצרכים,  חלק זה מועתק מוסח השטר של רביו151
 ).77ותבאר לעיל הערה . 60עתק לעיל הערה (י שער הכולל שם אות יט "עפ

והטעמים שבזמיו לא הוג , הטעמים שצריך למסור לכרי את המפתח שמוח בהם החמץ) 61הערה ( ראה לעיל 152
כדי לעשות בהם , פ רגיל הרב לתת אל הכרי מפתחות אחדים"שעכ, ואף שמלשון ההוג בשטרות שלו ראה. כן

 .מדייקים בזהכולם שלא ) בסוף ההערה(תבאר לעיל שם . קין
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ול  ושבאם לא יח.ל" ביתר שאת ויתר עז על כל הקנינים הנ,ל"קנוי לו כל החמץ הנ'  יהי,ומכלאות
 ולא יפסל ולא יגרע כח כתב זה מחמת איזה טעות חסר או יתיר אות .אזי יחול קנין האחר, קנין אחד

והרשות נתונה להעתיק כתב זה . נדרש לטובת קיום המכירה' רק הכל יהי, טשטוש או מחק, תיבה
 להיות תוקף ,ולשלם המכסים המתיחסים לזה, בלשון המדינה באיזה מקום משפט כפי חוקי המדינה

והן על , ל"הן על שכירות המקומות הנ, כנימוסי וחוקי המדינהכתב זה כתוקף קאנטראקט הנעשה 
לחדש ניסן שנת חמשת …… בשבת …… באתי על החתום היום יום ' ולראי. ל"מכירת החמץ הנ

  …………פה עיר ……… ……… אלפים ושבע מאות 

  ……… ………נאום 

  שטר ערב קבלן. ג

 ……… ………נו יהודי  דלמטה תעיד עלי כמאה עדים איך שכל הסך שמגיע מהאי153חתימת ידי
 ובעד כל הבעלי חיים ועופות , בעד כל החמץ שקנה ממנו……… ……… …… להרב ……

 , בקנין גמור ומכירה חלוטה במקח המבואר בשטר מכירה שמסר לידו,הנוזונים מחמץ שקנה ממנו
ל לזמן פרעון לא יאוחר משלשה ימים אחר חג הפסח דהאי "מחויב אני החתום מטה לסלק להרב הנ

 בלי שום טענות ומענות ,במזומנים,  ליצירה……… ……… משת אלפים שבע מאותשתא ח
אם ,  כפי החשבון שיעלה אחר המדידה והמנין והמשקל,ל" בעד האינו יהודי הנ,ופתחון פה בעולם

הריני מחויב למוכרו ,  ואף גם אם לא ימכרנו כלל ואקבלנו ממנו בחובו.ימכרנו האינו יהודי לאחרים
נו הטוב לקבל החמץ בפרעון  אם לא שיתרצה מרצו.ל"ל לזמן פרעון הנ"הרב הנבעצמי לסלק ליד 

ל "ל את כל הסך המגיע מהאינו יהודי הנ" וכמו כן מחויב אני החתום מטה לסלק להרב הנ.חובו
וכן כל , ל בעד שכירות ששכר ממנו כל המקומות שהחמץ והכלים חמוצים מונחים שם"להרב הנ

מחיר השכירות של כל יום ויום לפי . עלי חיים והעופות נמצאים שםהרפתים ומכלאות ולולין שהב
וחיוב זה קבלתי בקנין גמור אגב , חשבון שכירות המשתלם בעד כל חדש וחדש כל מקום ומקום

 לחדש ניסן שנת ……… בשבת ………באתי על החתום היום יום ' ולראי. ל"סודר מיד הרב הנ
  ……… פה עיר ……… ………חמשת אלפים ושבע מאות 

  ……… ………נאום 

  שטר הרשאה. ד

הננו , אי כחינו או על ידי שלוחינו ובירת הקולמוסאו במסימת ידינו ח בחת" הבאים עה154אנחנו

__________________ 
אלא ששם התחייבות הערב קבלן היא רק על מכירת , ח זה דומה לוסח שבסדר מכירת חמץ של רביו הזקן וס153

  .קבלן גם על שכירות המקומות שבהם מוח החמץ- ואילו כאן באה התחייבות הערב, )43הערה שם כדלעיל (החמץ 
דמיירי שכל אחד מוכר החמץ לכרי , דבסדר מכירת החמץ, )כטאות (טעם החילוק בזה מבואר בשער הכולל שם 

 במזומים שכירות לישראללכן הצריך שיתן הכרי את כל דמי ה, ומעות שכירות המקום הם מועטים, המכירו
ים עד שלשה ימים שגם שכירות החדר, מוכר חמצן של כל בי העיר" אמם עתה אשר הרב ).78ראה לעיל הערה (

 וכן הוא ". הערב קבלןימת ידיכלול הכל בחת, שאין ביכולת הקוה לסלק במזומן, אחר חג הפסח יעלה לסך רב
מצריך רביו להשכירו , שבמקום שמחיר השכירות הוא סכום גדול יותר, )105הערה ו(לעיל בסדר מכירת חמץ 

 ).צח' ע"  מלכיםכבוד"ראה (בערב קבלן 
כי שם מיירי שכל אחד מוכר את חמצו לידי ,  בוסח שטר מכירת חמץ של רביו הזקן לא זכר שטר ההרשאה154

  .כרי המכירו
המהג שכל בי העיר ותים הרשאה ): "אות י(כותב בשער הכולל , על תחלתו של המהג למכור על ידי הרשאה

  )".ל"ר ז" גם בחיי אדמוהמהג' כמו שהי( להרב דמתא שימכור חמצם
וראה לעיל ". צ לשליח שימכור חמצם"בעיר שעושים את המ): "מו' ח סי"או(ת צמח צדק "מהג זה זכר כבר בשו

  ).135הערה (
  .שעליו בוי וסח השטר שלפיו, וסח שטר הרשאה) ק לח"ס(ועל פי זה ערך בשער הכולל 
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בעיר  ……… ………הדר ברחוב  ……… ………נותנים בהרשאה זאת כח ורשות להרב 
לכל מי שיוכשר ,  למכור במכירה גמורה וחלוטה בלי שום תנאי ושיור בעולם כלל וכלל………

,  כל מיני חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ וחשש תערובות, ועל האופנים שיוכשרו בעיניו,ניובעי
 בין שאסור מדאורייתא בין מדרבנן או אפילו מחמת איזו חומרא ,ממשם או טעמם חמץ נוקשה
דהיינו כל מיני תבואות וכל מיני קמחים וסלתות גריסין וסובין ומורסנן וחלב חטה שהם , שנוהגין בה

, מטוגנים, צלוים, מבושלים, אפוים, בין אם חיים, או חשש חמץ וכל הדברים הנעשים מהםחמץ 
 וכל מיני ,שכר ושאר משקאות, יין שרף, וכל מיני משקאות חמוצים, שלוקים ומלוחים, כבושים

בין פשוט בין מתוקן ומעורב עם , שמרים מחמץ או מתערובת חמץ או מחשש חמץ ותערובת חמץ
או לאיזה תשמיש , או לרפואה' או לשתי,  ועופותלי חייםומדים לאכילת אדם או בעהע, מיני מתיקה

כל מיני תמרוקי הנשים ובורית ומשחת שיניים ודבק או צבע או שאר דברים שיש בהם , והנאה
 ועופות הניזונים מחמץ לי חייםכל מיני בע, תערובת או חשש תערובות חמץ גמור או נוקשה

וכל מיני , נויות והעסקים שלנו או שיש לנו חלק בהם ונמכרים בהם חמץוכל הח, ואחריותם עלינו
הכלל כל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב , כלים חמוצים שיש עליהם ושנדבק בהם חמץ בעין

 ושבמקומות אחרים , הנמצאים במקומות הרשומים בשטרי הרשאות, חשש חימוץלושיש בזה אפי
ואף שיבואו לידינו עד כלות חג הפסח ,  באויר או בדוארבשדות ועל אם הדרך ביבשה או בים או

ל הם שלנו בין אם יש לנו בהם איזה חלק וזכות או שהם פקדון "בין שמיני חמץ הנ, דהאי שתא
ל שיבואו אלינו אחר חתימתנו על השטר "ובכלל זה הוא כל המיני חמץ הנ, בידינו מיהודים אחרים

כן להשכיר ולהחכיר את כל המקומות שהמיני חמץ , ם מזה אף שכעת איננו יודעי155ל"הזה עד זמן הנ
 אנו מרשים ,ל" או שעומדים שם הבעלי חיים הניזונים מחמץ על כל הנ,או כלים חמוצים מונחים שם

___________________ 
והוא , אשר בכמה קהלות של תלמידי רביו הזקן הגו למכור את החמץ לידי רב הקהלה, יובא) 157הערה (לקמן [

  ].היה מוכרם אל הכרי
*  

ה מהלכות מכירה "א מהלכות שלוחין ופ"ם פ"רמב(ואין צריך לא עדים ולא קין סודר ): "ק י"ס(וראה שער הכולל 
   ".)ג"י' הל

 או קה ,האומר לשלוחו צא ומכור לי קרקע או מטלטלין): "א"א ה"הלכות שלוחים פ(ם "מה שכתב הרמבוהייו 
אלא באמירה  ואין העושה שליח צריך קיין ולא עדים ,הרי זה מוכר ולוקח ועושה שליחותו וכל מעשיו קיימין, לי

  ".הם כשאר כל הטעות ואין צריכין עדים אלא לגלות הדבר אם כפר אחד מ,בלבד ביו לבין חבירו
 אלא להודיע שאיו אומר ,קין זה שהגו להקות באלו הדברים איו מועיל כלום): "ג"ה הי"פ(כירה ובהלכות מ

 לפיכך אם אמר בלב שלם אי אמרתי וגמרתי לעשות ,ומהתל אלא שגמר בלבו ואחר כך אמרדברים אלו כמשחק 
  ".דבר זה אין צריך דבר אחר כלל

*  
אשר אי אפשר לפרט כל , כל מיי חמץ שיש לו"למרות מה שכתב בסדר מכירת חמץ , רטו מיי החמץבוסח זה תפ
 ).33הערה (וכדלעיל ". המיים בכתב

 שימכור כל החמץ ומפרשים, צ לשליח שימכור חמצם"שעושים את המ  בעיר): "סי מו(ת צמח צדק " תבאר בשו155
לי ובע. ימים קודם הפסח' או ג'  וותין לו שטר שליחות ב,ם כןם להבא עד ערב פסח ימכור גגם שיובא לרשות

 אם זה כלל במכירת ,ל וותים להם במתה" שחתמו על שטר הלי הבתים קטים מביאים חמץ לבעהבתים
 דהוה ליה,  בעצמם שאז עדיין לא יכלו למוכרם,ל"החמץ ברשותם כשתו לו כתב שליחות ה'  כיון שלא הי,צ"המ

 אף לשימכור השליח ,ל זה שאיו יכול לעשות שליח עם כן יש לומר א,כמו מה שאירש מאבא מכור לך דאיו כלום
  ".כשיבא ברשותו

 כיון דגילה ,ל זה מכל מקוםאף להתוספות דלא יכול לעשות שליח ע: "ובסוף מוסיף, וכותב כמה טעמים להיתר
שום דזכות הוא לו  מ,ץ יוכל למכור"המכל מקום אחר כך  מ,שליחות לא מהי הי דה,ל זהדעתו שעושהו שליח ע

חמץ מצד עצמו זכות הוא לבעל  הכא שעצם עין המכירת  ... ושלא יעבור בבל יראה ובל ימצא,שלא יפסיד חמצו
ץ  אף אם אין זו שליחות גמורה לגבי החמ,ץ שליח למכור לו חמצו" שעשה את המל זה כשוסף עם כן א,החמץ

כל ומ.  ולכן שפיר הוי שליח למכור כל החמץ, הוי שליחות מצד הזכייה דזכות הוא לומכל מקום, ר כךהבא לו אח
 ר כך לרווחא דמילתא לכתחלה כון לכתוב בשטר השליחות שעושהו שליח גם על החמץ שיבא לרשותו אחמקום

 לשון שיעשה לו זכות ודאי רושזכיר בפי דכיון שמ,'שלוחו ושיעשה לו זכות זה למוכרו כו'  שיהי,עד ערב הפסח
 ).140הערה ( ותבאר לעיל ".הוה שליח מדין זכייה
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ל ונותנים לו כח ורשות למכור ולהשכיר ולהחכיר לכל מי שיוכשר " הנ……… ………את הרב 
 בכל האופנים ,או שלוחו ובא כחו שיוכשרו בעיניו מוהוא בעצ, ועל האופנים שיוכשרו בעיניו, בעיניו

ונעשה . ק וחקי המדינה בערב פסח דהאי שתא" והקנינים המועילים על פי דת תוה,היותר מועילים
נאמן ' יהי, ל ולבוא על החתום"כתקנת הציבור שכל מי שיבוא בשם איזה איש למכור חמצו להרב הנ

וכל לשון מסופק בההרשאה הזאת , ויפוי כח נתון לו מאתווכל זכות , כאלו יש לו בכתב מהאיש ההוא
וכל זה נעשה בכל אופן היותר מועיל על פי דין . נידון לטובת קיום ותוקף ההרשאה הזאת' יהי

באנו על החתום כל ' ולראי, תורתינו הקדושה וחקי המדינה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא
 ……… ………משת אלפים ושבע מאות אחד ואחד ביומו בחדש ניסן דהאי שתא שנת ח

  ………לבריאת העולם אנו בעצמנו או במסירת הקולמוס או על ידי שלוחינו ובאי כחנו פה עיר 

  נאום

  שטר הרשאה מרב לרב. ה

 הרשומים בשטר ,' וסביבותי……… הבא בכח והרשאה מתושבי ודיירי עיר ,תום מטה הח156אני
, וחמץ נוקשה, י חמץ בעין או על ידי תערובותשהרשו אותי על כל פרטי המינ, הרשאה המצורף לזה

אם , שעל הכל הרשו אותי, וכלים חמוצים שנדבק בהם או עליהם חמץ,  הניזונים מחמץלי חייםובע
 למכור לאינו יהודי קודם זמן איסור חמץ בערב פסח דהאי שתא ,בעצמי או על ידי שליח שישר בעיני

וכן להשכיר ולהחכיר את כל המקומות ,  ליצירה……… ………שנת חמשת אלפים ושבע מאות 
למי שיוכשר בעיני ועל האופנים ,  שםלי חייםאו שעומדים הבע, שהחמץ וכלים חמוצים מונחים שם

 והנני נותן לו כח ורשות …… …… ………על הכל אני עושה לשליח את הרב , שיוכשרו בעיני
יוכשר בעיניו ועל למי ש, ל"שימכור את החמץ וישכיר את כל המקומות שמונח שם החמץ כנ

 ובכל אופן היותר נין גמור אגב סודרוכל זה נעשה בק, ידו כידי ממש' האופנים שיוכשרו בעיניו ויהי
 לחדש ניסן שנת חמשת ……… בשבת ………ח היום יום "בעה' ולראי, ק"פ דין תוה"מועיל ע

   ליצירה…… ………אלפים ושבע מאות 

  נאום

  שטר המכירה של רבותינו. ו

 להרב תום מטה איך שמכרתי אני הח,מטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים ידי דל157חתימת

__________________ 
אברכים היו שלחים לעיירות ומדיות שוות להפיץ ,  מיד בתחלת שיאותו של הרבי התחילה תקופת השליחות156

אך היו גם כאלו , ו בעצמם את כל עיי הרבות שבעירבין השלוחים היו רבים שסידר. יהדות בין שכבות העם
ר זלמן שמעון "ח מוה"ג הרה"כשפו בשאלה זו לידי הרה. שלא ידעו לסדר בעצמם את סדר מכירת החמץ

שאחרי שבי קהלתם חותמים על כתב ההרשאה למות אותו למכירת , שהכי טוב הוא, השיב להם, דווארקין
בצירוף כתב הרשאה מיוחד מהשליח אל הרב , הרשאות האלו לידיוישלחו השלוחים את ה, החמץ שלהם

אשר , כך והגים מאז ועד עתה בכמה עיירות. שהשליח ממה אותו למכור את החמץ של בי קהלתו, דווארקין
 לשטר בוסףמובן שזהו [שרב זה ימכור את החמץ של בי קהלתו , השליח כותב שטר הרשאה מיוחד מרב אל רב

  ].שלוממה השליח את הרב למכור את החמץ שבו , ההרשאה
כון לבאר בהרשאה שיכול המורשה למות שליח אחר במקומו את ): "ק י"ס(והוא על פי מה שתבאר בשער הכולל 

  ".מי שיוכשר בעייו
 ). הדרשיםעם איזה תיקוי לשון(ה "ג הרב זלמן שמעון דווארקין ע"י הרה"שטר ההרשאה הזה הועתק מכת

והוא היה , שבי העיר היו מוכרים את החמץ לידי רב הקהלה, כבר בשלהי תקופת רביו הזקן, ות הגו בכמה קהל157
  .וכן שאר המהג גם אחר כך אצל רבותיו שיאיו. מוכרם אל הכרי

והערה , הוספה אלעיל (בשאלה ששאלו לפי רביו בשותיו המאוחרות , סדר זה זכר לראשוה בקשר לעיירה וועליז
וקוה כל חמץ , מבית לבית, בימין' שמו ר, מקודם פסח הולך איש אחד המיוחד, בעירו המהג מדי שה): "4

  ".ובוסח המסר לו ממעלת קדושת כבוד תורתו, י תקות כבוד קדשו" עפערלוהיה מוכר ל, מכל העיר
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מכל מיני חמץ , תום מטהבמכירה גמורה וחלוטה בלי שום תנאי ושיור כל החמץ שלי הח……… 
, חיים או אפויים, שיש לי מכל הדברים הנעשים ומעורבים ומתוקנים באיזה מין מחמשת מיני דגן

 באיזה חשש מחמץ גמור או נוקשה בעין או על ידי , כבושים מלוחים,צלויים מבושלים ומטוגנים
או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון '  או לשתי,לי חיים העומדים לאכילת אדם או בע,תערובות
ש או "כל מיני משקאות יי,  כל מיני תבואות קליפות וגרויפין וקמח סולת פשוט סובין ומורסן,והנאה

 מכל הדברים שיכולים לחשוב ,קן עם צוקער או דבש ובשמים והדומהשפירט פשוט או מעורב ומתו
ל שיש לי פה ברוקלין ניו "מכל זה הנ, שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או על ידי תערובות

הכל כאשר לכל מכרתי , 158ובשאר כל המקומות, ל במקומות מיוחדים"מונח בכל הנ……… יארק 
וה שבעיר זו לפי העת והזמן דהאידנא שאפשר למכור ל כפי השער והמקח הש"הנ……… להרב 

 דהיינו כפי המקח שיכולים לקבל מהקונים שבעיר זו שיקנו במזומנים בכדי ,כאן בעיר זו במקח זה
 במכירה זו פירורי ם כןל נכללו ג" ובכלל הנ.להוליך למקום היוקר או בכדי למכור כאן מעט מעט

 ובכלל זה .מקח ואין עליהם שום קונה' ך אשר אין עליחמץ ושקים קרועים ונפות קרועים וקערבלע
___________________ 

דעכשיו שכולם מוכרים לבעל כח אחד ): "מז' סי(ת צמח צדק "שוכזכר ב, גם בדורות הבאים הגו כן בכמה עיירות
  ".קוה רק על מת להקות... 

  ".שאיש אחד יהודי קוה כל החמץ מכל העיר והוא מוכר הכל לאיו יהודי): "מח' סי(ועוד כתב 
אשר שאל על  "):סא' ט סי"ח. י.קובץ יגדיל תורה (ץ בוויטבסק "ר יקותיאל זלמן לדא מ"וכן הוא בתשובת מוה

הה כן הוג אצליו בפה קהלתיו בעין מכירת חמץ מימי , גאב- דבר המכירה לישראל בקין גמור אגב סודר ואויף
  ).ז ואילך"רבה של וויטבסק משת תקס, ס פי יצחק"מחב, ד מוויטבסק" בהר–" (ל"ה אייזיק ז"הגאון מו

כל היהודים ... לפי המהג אצליו ): "ח' ט סי"רה חקובץ יגדיל תו(וכן בתשובה וספת של אחד מכדי רביו 
  ".מצא השמש קוה כל החמץ בקין סודר, מוכרים להשמש בקין סודר ואוף גאב ומשכירים לו החדרים

יו שיאיו ורק אצל רבות, )154כדלעיל הערה (בדורות הבאים התחילו כלום למכור החמץ על ידי הרשאה אל הרב 
  .שאר המהג למכור החמץ אל הרב

*  
שם דפס תצלום . מח' ח סי' שטרות מכירת החמץ של רבותיו שיאיו לקטו ותפרסמו בקובץ יגדיל תורה חוב

ק "ע וכ"צ "ר מוהריי"ק אדמו"כ, ע"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כ, ע"ש "ר מוהר"ק אדמו"שטרות המכירה של כ
  .ע"ר זי"אדמו

לא רצה להטריח את הרב לבוא אליו על מת , ב"וכן בתחלת בואו לארה, ותו בווארשא ואטוואצקבתקופת שה
א "מ מעטליק והרחמ"שכתב על שם הר, ולכן מכר את החמץ אל הרב על ידי שטר הרשאה, לעשות הקין בעצמו

" ד"כפר חב"בו, ה"מ מעטליק ע" הרל שםבקובץ יגדיל תורה שם דפס תצלום שטרות ההרשאה ע. ה"חדקוב ע
וכן שטר המכירה שמכר על ידו אל , ה"א חדקוב ע" הרחמל שם דפס תצלום שטר ההרשאה ע45'  עמ664גליון 

  .ה"הרב יסן וואקסמאן ע
ה "ג אגרת תשט וח"ראה אגרות קודש שלו ח. בליובאוויטש' ע בשעה שלא הי"ב "ר מוהרש"ק אדמו"כמו כן הג כ

  .פב' עמ
באוצר , בהוספת עוד שטרות מכירת חמץ של רבותיו שיאיו, ל"ירה והרשאה השוב דפס תצלום שטרות מכ

  ).שכט ואילך' עמ, ו"ירושלים תש ,יסן אייר סיון(ד "מהגי חב
, ק רבה של ריגא"אל הרב מחם מעדל ז, ח"משת תרפ, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו"שוב דפסו שטרות מכירה של כ

אל , ע"ר זי"ק חתו אדמו"על ידי הרשאה לכ, )ב"אז בארה' שהי(צ "ומשת תר). מז' ו ע"חט(קודש שלו - באגרות
אל הרב אשר , ב"ומשת תרצ). כח' ז ע"שם חי(ל "אל ה, א"ומשת תרצ). פד' שם ע(הרב יעקב ישראל זובער 

). חש' שם ע(אל הרב שמואל לויטין , ד"ומשת תש). פז' שם ע(ל "אל ה, ג"ומשת תרצ). סט' שם ע(וויילער 
  ).שסא' שם ע(ל "אל ה, ז"ומשת תש

, הרץ- קוטלרסקי(בתשורה , אל הרב שמואל לויטין, ח"משת תשכ, ע"ר זי"ק אדמו"שוב דפס שטר מכירה של כ
  ).ד"תשע

או כותבים שטר הרשאה לרב שהוא , מ הרגיל אשר מוכרים את החמץ לכרי"שטרות מכירה אלו שוים הם משט
  .ר מכר את החמץ אל הרב בעצמו"כי אם האדמו, ות בעל החמץימכור את החמץ לכרי בשליח

*  
 .אלא כדי להתלמד, ולא עתק שטר מכירה זה, בזמיו לא הוגה מכירת החמץ אל רב הקהלה

,  ואת הארוות והחדרים שהחמץ המכר מוח בהם, בדרך כלל מפרט כל אחד בשטר ההרשאה את הכתובת שלו158
כתבו , )ד בסופו"ראה אוצר מהגי חב(ע "ר זי"ק אדמו"המכירה של כובשטר . ומוסיף ובכל מקום שהוא

 ).146הערה ( ותבאר לעיל .ב"וכיו" במקומות מיוחדים ובשאר כל המקומות", הכתובות
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 ורשות ביד .ל" הנך הכלל בעד ס" והרי הן של הקונה הנ.כל מיני חמץ הנשכחים גם ניירות חמוצים
ל למי שירצה מישראל או לאינו יהודי שבעיר זו או "ל הקונה למכור כל החמץ הנ"הנ……… הרב 

ל כל " ומסך כל הנ.והריוח שלו, ל"קר ממקחים הנ ביולוואפי, שמחוץ לעיר כאדם העושה בשלו
ל לאחר המדידה והמשקל הריני "ל בעד כל החמץ הנ"הנ……… המעות שיגיע לי מהקונה הרב 

 וקבלתי מיד הרב .ל"פוחת לו שלשה שקלים שירוויח לעצמו בעד טרחתו למכור החמץ במקח הנ
 ועל המותר , ארבעה שקליםף גאב היינו שקבלתי על או,ל כל דמי המכירה בשלימות"הנ……… 

, לסלק לא יאוחר משלשה ימים אחר הפסח במזומנים………  הרב 159שיעלה קבלתי ערב קבלן
והנני נותן לו ולכל , ל לחלוטין בלי שום שיור כלל"הנ……… ומעתה נקנה כל החמץ להרב 

ם  יהודים ואינ,באפשר להכניס קונים מאתו' הקונים דריסת הרגל בחצירי ובכל המקומות שיהי
ל בשכירות "כן גם השכרתי לו החדרים ואת כל המקומות של החמץ הנ.  בלי שום מונע,יהודים

 עד כלות משך שלשה ימים אחר מהיום, ל בעד חמש ועשרים דולר"הנ……… גמורה להקונה הרב 
רב  ועל המותר חתימת יד דע,ף גאבהיינו שני שקלים על או,  וקבלתי דמי השכירות בשלימות.הפסח
ל כל החמץ ביתר שאת ויתר עז על "הנ……… קנוי להרב ' ואגב קנין המקומות יהי, ל" הנקבלן

ל פי  ובכל אופן היותר מועיל ע,נין גמור אגב סודרכל זה נעשה המכירה והשכירות בק. ל"קנינים הנ
ג ניסן "ח היום יום י"באתי עה'  ולראי.' דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי,דין תורתינו הקדושה

  ב הצפונית" פה ברוקלין ניויארק אה………שנת 

  ל שניאורסאהן"ר לוי יצחק ז"נאום מנחם מענדל בן אאמו

__________________ 
לעיל (ו כזכר כבר בתשובת רבי ,הרי עיקר הקין בזה הוא אגב סודר,  כיון שמכירה זו היא מישראל לישראל159

  ).8ראה לעיל הערה " ( כדתבקין גמור אגב סודרבימין ' שמכר למו): "סימן יח
ר יקותיאל זלמן "וכזכר בתשובת מוה, )157דלעיל הערה (וכן רואים או גם בשאר שטרות מכירת החמץ לרב העיר 

בקין גמור אגב אשר שאל על דבר המכירה לישראל ): "סא' ט סי"ח. י.קובץ יגדיל תורה (סק ץ בוויטב"לדא מ
  ".ל"ה אייזיק ז"הה כן הוג אצליו בפה קהלתיו בעין מכירת חמץ מימי הגאון מו, גאב- ואויףסודר 

כל היהודים ... ליו לפי המהג אצ): "ח' ט סי"קובץ יגדיל תורה ח(וכן בתשובה וספת של אחד מכדי רביו 
  ".השמש קוה כל החמץ בקין סודר... ואוף גאב בקין סודר מוכרים להשמש 

  .כמו קין תקיעת כף ומסירת המפתחות, ושוב לא הוזקקו לשאר הקיים שהם רק ליתר שאת ויתר עז
ובישראל מועיל רק למי , שהוא הקין המועיל רק בכרי, ולפי זה לכאורה לא היו צריכים לעשות בזה גם קין מעות

  .שפרע ותו לא
ולא זו בלבד אלא שגם על קין .  שכתוב בהם גם קין המעות,מכל מקום רואים או בשטרות המכירה של רבותיו

  ).24ראה לעיל הערה (המעות הזה יתוסף בסופו התחייבות הערב קבלן 
אשר הוא , ק סוראז"תשובה מהגאון רבי שיאור זלמן יעשילסאן אבד) ס'  סיט' חוב(עוד יש בקובץ יגדיל תורה 

וגם הוא מכרו , חיים בער' אשר מכר את החמץ ליד אמן ביתו ר, העתיק את שטר המכירה של רביו הצמח צדק
  .בהוספת קין מעות וערב קבלן

: כתב בהמשך התשובה שם,  בלבדאף שבישראל איו מועיל קין מעות אלא למי שפרע, ובטעם הוספת ערב קבלן
ולפי הטעם המובא שם . י"ר יש בו איסור בל יראה וב"שלדעת אדמו, דומה למתה על מת להחזיר' שלא יהי"

... מאחר שהחמץ חוזר לו בעין , ם ובין ישראל המוכר לישראל חבירו"ד דאין חילוק בין יהודי המוכר לעכו"לע
ערב ' ע שיהי"ר "כ הצריך אדמו"אעפ... חדר ועושה האיו יהודי משיכה לזה שהרי בבכור אף שמשכיר לו ה' וראי

  ".קבלן על המעות
ואחר כך יחזור , )שאיו מועיל בישראל, אף אם הקין איו קין מעות(המכירה בזקיפה במלוה ' והייו שאם תהי

  ).24הערה , כירת חמץבסדר מראה עוד בזה לעיל (דומה למתה על מת להחזיר ' יהי, החמץ בעין אל הישראל
אשר בעיר וויטבסק הוג מימי הגאון רבי יצחק , ק וויטבסק"ז לדא אבד"הגאון מוהרי) סא' שם סי(ועל זה משיב 
אשר אשי הקהלה מוכרים את החמץ לידי הרב בקין סודר , )בעל הפי יצחק(ק וויטבסק "ד אבד"אייזיק בהר

ולדעתם אין זקוקים לערב קבלן רק כאשר הקין . בלי ערב קבלן,  מעות ובזקיפת המותר במלוהובהוספת קין
 .ולא כאשר המעות הן רק לתשלומים, עצמו הוא קין מעות
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  ו

   ליבון והגעלהסיכום הלכות
המפוזרות בשלחן ערוך , על פי הכרעות רבינו, לפנינו סיכום כללי של עיקרי הלכות הגעלה וליבון

  . שלו

ר "יצויין המקור בשלחן ערוך אדמו סעיףבכל כאשר , )סעיפים(הסיכום מחולק לנושאים והלכות 
שם נתבארו , צויין להערה שבשולי הגליון, ובמקום שהדבר דורש ביאור. שבו נפסקה הלכה זו, הזקן

  .פרטי הלכה זו

  :את הסיכום חלקתי לארבע קבוצות

אפיה וצליה . נאסר על ידי אפיה וצליה: שכולל את הפרקים, דרגות ההגעלה וליבון הנצרכים) א
נותן טעם . כלי שני ושלישי; נאסר על ידי עירוי. נאסר על ידי כלי ראשון. תירא בלעבאופן של ה

  .נאסר על ידי כבוש. בר נותן טעם דהתירא

הכשר כלי . הכשר כלי חרס: שכולל את הפרקים, סוגי כלים שאין הגעלה רגילה מספקת להם) ב
כלים שאין הגעלה . ופיםהכשר כלים המצ. הכשר סל ושפוד. הכשר סכינים. הכשר תנור. זכוכית

    מועלת בהם

  .בליעה מכלי לכלי. שיעור בליעת הטעם בכלי: שכולל את הפרקים, מדת הבליעה בכלים) ג

אופני הכשר .  גמור וקלאופני הכשר ליבון: שכולל את הפרקים, אופני וסדר הליבון וההגעלה) ד
    ניקוי כלי חמץ לפסח. הכשר כלים בחג. סדר ההגעלה. הגעלה

*  

ת בקדרה בטעות תוחבים כף חלביאשר ,  הכי רגיל בכלים הצריכים הגעלה וליבון בזמנינוהדבר
שנתבארו , וחילוקי דינים רבים בזה פרטים ויש. או מזלג חלבי בבשר שבתנור או במחבת, בשרית

  .במקומות מפוזרים בשלחן ערוך רבינו

כן השתדלתי לסכם את הלכות ל, וקל יותר להיקלט בראש האדם, כיון שזהו הדבר הקורה יותר בבית
  .וצריך ללבנו או להגעילו, שבטעות נאסר המזלג או הכף, ליבון באופן זהההגעלה וה

  .תתבאר ההלכה באופן השייך לה, במקום שהלכה זו אינה שייכת בכף ומזלג

ואפשר אף לא , במקרה כזה בזמנינו לא כדאי הדבר. נדיר מאד שיהיו הכף והמזלג צריכים ליבון גמור
  .כיון שהכף והמזלג יתקלקלו על ידי ליבון גמור, עיליו

, להדיח את הכף והמזלג ולנגבו: ובזמנינו האופן הכי קל להגעלה זו, בדרך כלל מספיקה הגעלה
ולהוציאם משם כעבור כמה , להכניס בה את הכף או המזלג, להרתיח מים בתבנית נייר אלומיניום

  .ולהדיחם במים צוננים, שניות

לאחוז את קצה הכף , להדליק את הגז, והאופן הכי קל לזה, מועיל גם ליבון קל, הגעלהכאשר מועלת 
ואחר כך יעשה כן גם . היד סולדת בו' עד שתהי, להעביר חציו הקדמי על האש, והמזלג במפית

  .מעברו השני של הכף והמזלג

ם לתבנית נייר אזי אפשר לערות מים רותחים מהקומקו, אם מדובר באופן שמועלת הגעלה בכלי שני
  .ל"כנ, ולהכניס בו את הכף לכמה שניות, אלומיניום
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, ל"אזי אפשר להכניס את הכף לתבנית הנ, אם מדובר באופן שמועלת הגעלה בעירוי מכלי ראשון
  .ולערות עליו מים רותחים מהקומקום

  .םונשארים בכשרות, אלא פשוט מדיחים ושוטפים את הכף והמזלג, ולפעמים אין צורך בכל אלו

  :בסיכום הבא לפנינו, כפי שיתבארו כל הפרטים האלה

   וצליהאפיהנאסר על ידי 

יג , תא(צריך להכשירו על ידי ליבון גמור , תור מזלג באיסור שבתוחביםאם   .א
  ).בהגהה

דיו שוה כמו , אם מוציאים את התבית עם האיסור מהתור ותוחבים בו המזלג  .ב
  ).479תא הערה ' סיו. לא, י שיח"עפ(בתחבו לאיסור שבתור 

מועלת בו הגעלה בכלי , ותוחבים בו המזלג, אם מיחים את האיסור הצלוי בצלחת  .ג
  ).479והערה . ח, י תא"עפ(ראשון 

, תא(צריך להכשירו בליבון גמור מספק , אם תוחבים מזלג באיסור שבמחבת טיגון  .ד
  ).ז-ול

  ).לו, תא(דיו כצלי שבתור , אם רק משח המחבת בשמן כדי שלא תישרף  .ה

י "עפ(מועלת בו הגעלה או ליבון קל , ואם תחבו בו מזלג, טיגון עמוק דיו כבישול  .ו
  ).262תא הערה ' וסי. יב,  ב"סדר ברה

  אפיה וצליה באופן של התירא בלע

מועלת בו הגעלה או ליבון קל , שתחבו בבשר שבתור, ו בן יומומזלג חלבי שאי  .ז
  ).98והערה . יג בהגהה, תא(

, אסר הבשר מתערובת בשר בחלב, שתחבו בבשר שבתור, מזלג חלבי בן יומו  .ח
  ).98והערה . יג בהגהה, י תא"עפ(וצריך להכשירו בליבון גמור , ואוסר המזלג

חשוב , שפך עליו חלב, בהיות המזלג על האש, ובהיותו בן יומו, מזלג שצלו בו בשר  .ט
. יג בהגהה, תא(ומועלת בו הגעלה , שבלועים בו בשר וחלב זה אחר זה, התירא בלע

  ).כה, תא

חוששים לדעת הפוסקים שחמץ חשב , מזלג של פסח שתחבו בחמץ שבתור  .י
ובהפסד מרובה מועלת בו הגעלה או , וצריך להכשירו בליבון גמוראיסורא בלע 

  ).יג בסופו, תא(ליבון קל 

, סומכים על דעת הסוברים שחשב התירא בלע, מזלג שתחבו בחמץ שמטוגן במחבת  .יא
  ).לז, תא(ומועלת בו הגעלה 

, תצד(אסרה הפת מטעם הבשר שבלע בו , תור בשרי שאפה בו פת ילוש בחלב  .יב
  ).טז

בלועים , ואחר כך בישל בו בשר ושפך רוטב בתור, ר שאפה בו פת ילוש בחלבתו  .יג
ומועיל היסק קל להכשירו , באופן של התירא בלע, בתור בשר וחלב זה אחר זה

  .)ות שםוהער. טז, י תצד"עפ(כדי לאכלו עם חלב או עם בשר , לאפיית פת
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  נאסר על ידי כלי ראשון

חוששים לדעה המצריכה הגעלה בכלי שעל , תחב הכף באיסור שבקדירה שעל האש  .יד
  ).כה, תא(האש 

אפשר להגעילה בכלי שאיה על האש , תחב הכף באיסור שבקדירה שאיה על האש  .טו
  ).כה, תא(

  ).כה, תא(סגי בהגעלה בכלי שאיו על האש , תחב כף חלבית בבקדירה שעל האש  .טז

  ).כה, תא(האש סגי בהגעלה בכלי שאיו על , תחב הכף בחמץ שבקדירה שעל האש  .יז

, )כה, תב. 215והערה . כח, תא(הרי היא ככלי ראשון , מצקת שהעלתה רתיחה  .יח
  ).א, ד קפג"פ פס"ע( ספק –ולדעת הצמח צדק 

 הוא ככלי שי –ולדעת הצמח צדק ,  ספק–לדעת רביו , מצקת שלא העלתה רתיחה  .יט
  ).שם ושם(

   שני ושלישיכלי; נאסר על ידי עירוי

תא . יט, שיח (אסרה כדי קליפה, ועירו עליה מכלי ראשון, תחב הכף בקערה ריקה  .כ
  ).כו, תא(וכשרת בעירוי מכלי ראשון , )558הערה 

אם קורה שהשתמשו בהם פעם בכלי ראשון צריך להכשירם על ידי הגעלה בכלי   .כא
 ).ז-כו, תא(ראשון 

 ).לא, תא. כח, תא(סגי אף לפסח , כשאין בי יומן, געילוהו בעירויבדיעבד שה  .כב

ובהפסד ). ס, תא(יש להכשירו בכלי ראשון , הכלי שאסר על ידי כבוש מעת לעת  .כג
 ).558והערה . סד, תא(מרובה סגי בעירוי מכלי ראשון 

. לה, תא( עירוי מכלי ראשון סגי אף לכתחלה בהגעלת, אם אסר על ידי מלח  .כד
 ).254והערה 

ומספק יש להגעילה בכלי שי , מחלוקת אם אוסר, תחב הכף במרק שבכלי שי  .כה
  ).ג-לב, תא(

אלא אם כן יש הפסד מרובה ,  בשאר איסוריםיש אוסרים, לא הגעילו והשתמש בה  .כו
  ).241והערה . לג, ראה תא(

איו בן יומו ) ב. (בהפסד מרובה) א: (לא הותר אלא, לא הגעילו והשתמש בה בפסח  .כז
  ).לג, תא(

וצריך להכשירו , חוששים שגוש אוסר כמו כלי ראשון, תחב המזלג בבשר שבכלי שי  .כח
  ).479והערה . ח, תא. יא, א רג"פ קו"ע(על ידי הגעלה 

אלא שבכף של פסח מחמירים , סגי בהדחה, תחב הכף במרק שבכלי שלישי  .כט
  ).לד, תא(כ יש הפסד מרובה "אא, להגעילה

י "עפ(חוששים שהמצקת כלי ראשון והקערה כלי שי , מילא קערה על ידי מצקת  .ל
  ).215והערה . כח, תא
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  נותן טעם בר נותן טעם דהתירא

ותן טעם בן ותן הוי , או מרדה חלבית שהוציא בה לחם, ו בקערה חלביתדגים שעל  .לא
ולא , אבל לא יעלה את הדגים בקערה חלבית, ומותר לאכלם בבשר,  דהתיראטעם

  ).ות שםוהער. טז, תצד(בכווה תחילה לאכלה עם בשר , יוציא הלחם במרדה חלבית

ץ חשב כמו חוששים לדעת הסוברים שחמ, תבשיל של פסח שעלה בכלי חמץ  .לב
  ).מה, תמז(איסורא בלע 

' הוי ג, ואחר כך עירה אותו לכלי של פסח, בישל תבשיל בכלי חמץ קודם הפסח  .לג
יג , תב. מה, תמז(שמותר להשתמש בו בפסח ,  דהתירא שבלע בכליותי טעם

  ). 84 והערה ,בהגהה

 דהתירא בצליה ותי טעם' רים בחוששים לדעת האוס, צלה דגים בשפוד בשרי  .לד
  ).יג בהגהה, תב(

 דהתירא בבישול ותי טעם' חוששים לדעת האוסרים ג, בישל דגים בקדרה בשרית  .לה
  ).יג בהגהה, תב(

ומותר ,  דהתירא שבלע בכליותי טעם' הוי ג, תחב כף בקדרה בשרית רותחת  .לו
  ).84והערה . בהגהה יג, תב(להשתמש בה בחלב 

אסרו המים מפליטת , כגד הכף' ואין ס, תחב כף חלבית בקדרה בשרית רותחת  .לז
  ).יד, תב(ואוסרים הכף והקדרה , בשר וחלב שתערבו

כגד אחת ' ואין ס, ואחר כך תחב בה כף בשרית, תחב כף חלבית בקדרה רותחת  .לח
 ותי טעם' בבאופן של , כס טעם החלב וטעם הבשר במים זה אחר זה, מהן

. יד, תב(ושארו הכפות בהכשרן  ,ומהמים כס טעם שלישי בכף הבשרית, דהתירא
  ).89והערה 

כס טעם הבשר במים , כגד הכף' ויש ס, תחב כף חלבית בקדרה בשרית רותחת  .לט
ושאר , תומהמים כס טעם שלישי בהכף החלבי,  דהתיראותי טעם' באופן של ב

  ).88והערה . יד, תב(הכף חלבי בכשרותו 

  נאסר על ידי כבוש

, תמז(אסרה הכף בכשיעור בישול , תחב כף כשרה בציר או חומץ חזק האסורים  .מ
  ).491תא הערה ' וסי. הכ, תרמח. יב, תקכז. כט, תעג. ו, תסז. כט

, תמז. כה, תמז(אסרה הכף בשריה מעת לעת , ב כף כשרה במשקה צון האסורתח  .מא
  ).491תא הערה ' וסי .כט, תעג. מ, תסז. יב, תסא. עב, תא. ס, תא. ח-כז

. עג, תא. סב, תא(לא אסרה אלא במעת לעת , ש"גם אם תחב כף של פסח ביי  .מב
  ).654והערה 

וכבר , שאז איו בן יומו, המשקה מפליט מהכף במעת לעת, תחב כף אסורה למשקה  .מג
  ).תא סג. כח, תמז(פגם טעם זה הבלוע 

ומשביחים , הרי הם מפליטים מהכלי במעת לעת, תחב כף אסורה לציר וחומץ חזק  .מד
  ).540ערה תא ה' וסי. ט, תמז. א, תמז. כט, תמז. כז, תמז(ואסרו , הטעם
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ש מפליט מהכלי במעת לעת ומשביח הטעם ואוסר "היי, ש"גם התוחב כף אסור ליי  .מה
 ).542והערה . סג, תא. מו, תמז(

, תא(אין מילוי ועירוי מועיל לו , הכלי שאסר על ידי מליחה או על ידי כבוש בציר  .מו
  ).509. 506ת והערו. סא

יכול להכשירו במילוי ועירוי , וחושש להכשירו בהגעלה, אסר על ידי כבוש מעת לעת  .מז
 ).סא-ס, תא(

  הכשר כלי חרס

 ).מג, תא. ו, תא(הגעלה איה מועלת לכלי חרס   .מח

 ).ז, תא(ליבון גמור מועיל לכלי חרס   .מט

שמא יחוס , לא מבחוץ ולא מבפים, ם דרך הסיקו מבחוץ אין הליבון מועיל לוא  .נ
 ).ט-תא ח(עליו ולא ילבו יפה 

 ).ב-יא, תא(ומועיל בו ליבון , אין חוששין שמא יחוס עליו, כלי העשוי מלבים ועפר  .נא

  שמצרפין בו כלי חרס חדשים, לתוך כבשן מלא אשבכל אופן מועלת בהם החזרה  .נב
 ).ט, תא(

מועילות בהם מילוי ועירוי או הגעלה , לי חרס שאסרו על ידי כבוש שאיו חריףכ  .נג
 ).סא, תא(

לא מועילים בהם מילוי ועירוי או , כלי חרס שאסרו על ידי חריפות או מליחה  .נד
 ).506והערה . סא, תא(הגעלה 

. יג, ת)ן דרך עראי ומקרה אפילו בצו, המהג שלא להשתמש בפסח בכלי חרס ישן  .נה
 ).עב, תא. מג, תא. ב, תא

  הכשר כלי זכוכית

,  שכלי זכוכית יש להם דין כלי חרס,לכתחלה חוששים בפסח לדעת הפוסקים  .נו
, ולכן אם השתמשו בכלי הזכוכית בחמץ. וכמהגיו שאוסרים בכלי חרס בכל אופן

 ).עג, תא(אין הגעלה מועלת , ברותח או בכבוש

הערה סוף ו. עג, תא(והגים להקל גם בפסח , השתמשו בהם רק בצוןאבל אם   .נז
649.( 

אבל דוקא כשיש , על הפוסקים שהזכוכית איה בולעת, בדיעבד סומכים גם בפסח  .נח
 .)653והערה . עג, תא(דהייו שרוב תשמישם בצון , עוד טעם להתיר

, ואחר כך השתמש בהם בפסח, והגעילם, כלי זכוכית שהשתמשו בהם בחמץ בחמין  .נט
 ).655והערה . עג, תא(סומכים על זה בדיעבד 

ואחר כך , והכשירם במילוי ועירוי או בהגעלה, ש"כלי זכוכית שהשתמשו בהם ביי  .ס
  ).656והערה . גע, תא(סומכים על זה בדיעבד , השתמש בהם בפסח
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  הכשר תנור

 ).טז, תצד. א, תסא(שילכו הגחלים על פי כולו , שיעור ליבון רצפת תור  .סא

יטיח את רצפת התור בטיט כעובי אצבע ויאפה , הרוצה לאפות מצות בתור חמץ  .סב
 ).ב, תסא. סה, תא(עליה 

 ).ב, תסא. סח, תא(הכשר תקרת ודפות התור סגי בליבון השלהבת   .סג

אין ליבון שמבפים מועיל לגגו , כשרוצה להיח תבשיל רותח על גג תור החורף  .סד
 ).סה, תא(וצריך להיח עליו חתיכת ברזל להפסקה , מבחוץ

אין ליבון שמחוץ לתור , הרוצה להיח תבשיל רותח בתוך תור קטן שבתור החורף  .סה
, תא(ודל בקרקעיתו וגגו וקירותיו וצריך לטוחו בטיט רוחב ג, קטן מועיל לתוכו

  ).סה

  הכשר סכינים

מועלת בו עיצה , הרוצה להשתמש בסכין חמץ בפסח בצון דרך עראי ומקרה  .סו
  ).א, תא(בקרקע קשה עשרה פעמים 

 ).ט, תמז(אסר המאכל , חתך בו דבר חריף צון בלי עיצה  .סז

בקישואים צריך ו, צריך המאכל הדחה יפה במקום החתך, חתך בו דבר שאיו חריף  .סח
 ).ח, תמז(גרירת מקום החתך 

צריך להכשריו על ידי הגעלה בכלי , או בקביעות בצון, הרוצה להשתמש בו ברותח  .סט
 ).יד, תא. ב, תא(ראשון 

ולכן מי שאפשר לו יקה סכיים , )כא-יד, תא(יש כמה קשיים בהגעלת סכיים   .ע
  ).יד, תא(חדשים לפסח 

  הכשר סל ושפוד

צריך להכשירם , במלח שאיו בדוק מפירורי חמץ, מלחו או צלו בהםהסל והשפוד ש  .עא
. לה, תא(מחשש פירורי חמץ שבמלח שבלעו בהם , לפי המליחה והצליה לפסח

 ).עו, תא

שמא שאר פירור חמץ , אף הגעלה איו מועלת בו לכתחלה, סל שהיה מוח בו פת  .עב
  ).א, תא(בין קבי האריגה 

אפילו אם ודאי בלע בו חמץ על ידי , ר שמלח בסליש להתיר בדיעבד את הבש  .עג
מטעם שאין , )תמז כו(וכן אם מלחו בתוך כלי של חמץ בן יומו , )לה, תא(מליחה 

 .המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלים

בלא הגעלה אף ,  שהיה מוח בהם פת,יש להתיר בדיעבד את הבשר שמלח בסל  .עד
  ).ג, תא(

, תא(שצלו בו במלח שלא בדק מחמץ , לה בשפודיש להתיר בדיעבד את הבשר שצ  .עה
  .מטעם שאין מחזיקין איסור לכתחלה, )עו

 ).עו, תא(אסר הבשר אף בדיעבד , בשר שצלה בשפוד שודאי בלע בו חמץ  .עו
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  הכשר כלים המצופים

יש לו דין כלי , או בבדיל או בעופרת או בצבע, כלי חרס המצופה בהיתוך זכוכית  .עז
 ).ע-סט, תא(עלה חרס שאין מועלת בו הג

 ).עה, תא(דים ככלי זכוכית לעין הגעלה , כלי כסף המצופים בהיתוך זכוכית  .עח

, שמצפים על ידי סובין, ב"כלי חרס חדש המצופה בהיתוך זכוכית או בדיל וכיו  .עט
ויש מקומות שהגו , שבליבון התכת הציפוי שרף ממשות הסובין, מעיקר הדין כשר

 ).ע-סט, תא(להחמיר 

 להגעילו שוב כוןאבל , התכת הבדיל מכשרת הכלי, כת ישן שמצופים בדילכלי מת  .פ
 ).ע, תא(

והערה . עא, תא(ככלי חרס , כלי עץ המצופים בסממים אין הגעלה מועלת בהם  .פא
626.( 

  ).עה, תא. סט, תא(כלים המצויירים או מצופים מבחוץ אין לחשוש להם   .פב

 געלה מועלת בהםכלים שאין ה

 ).כה, תא. כ. תא(שמתקלקל ברותחים , אבל לא בקרן, הגעלה מועלת בכלי עצם  .פג

, תא(שמא יש תחתיה משהו ממשות , הגעלה איה מועלת בחלודה שיש בה ממשות  .פד
 ).יח-טו

, תא(שמא יש שם משהו ממשות , הגעלה איה מועלת בכלי שיש בו גומא או קב  .פה
 ).כ-יט

שיש בהם קצת , לי שיש בו טלאי שמחובר על ידי מסמריםהגעלה איה מועלת בכ  .פו
 ).ט-לח, תא(סדק וגומא 

, תא(שקדמה בליעה לטלאי , הגעלה איה מועלת בכלי שמחובר על ידי מסמרים  .פז
 ).לח

, תא(חוששים לדעת הפוסקים שאין הגעלה מועלת בהם , בית שאור ובית חרוסת  .פח
 ).מד

אפילו על ידי , לי עץ ששמשו בקמחובכ, והגין שלא להשתמש בעריבה שלשין בה  .פט
 ).א-מז, תא(הגעלה 

 ).סב, תא(אפילו על ידי הגעלה , ש"והגים שלא להשתמש בכלי יי  .צ

  שיעור בליעת הטעם בכלי

  ).587והערה . סז, תא(תחב מזלג של פסח בפת חמה אסר המזלג רק כדי קליפה   .צא

הייו בכל , )586והערה . סז, תא(אסר כולו , ויותתחב מזלג במאכל חם שבו שמ  .צב
אלא שהוא איסור ששייך בו , ואפילו איו שמן). טז, תצד(עביו  ובכל, )ס, תסז(ארכו 

  )ות שםוהער. טז, תצד(שמויות 

-  ו,תא(בלוע איסור שמן ' ואפילו הי, אסרו כדי קליפה, תחבו אחר כך למאכל חם  .צג
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  ).ות שםוהער. טז, תצד. סו, תא. ז

כי הטעם שבלע במאכל בכדי , אסר כולו, תחבו למאכל חם ששייך בו שמויות  .צד
  ).ס, תסז. א, תסז. סו, תא(מפעפע על ידי השומן שבו בכולו , קליפה

על ידי חם , חוששים לדעת הפוסקים שאסר כולו, תחב כף מתכת לכלי ראשון  .צה
 ).164והערה . כב, תא(התיר אלא בהפסד מרובה ואין ל, מקצתו חם כולו

והערה . כב, את(לא אסר אלא החלק שתחב לאיסור , תחב כף עץ לכלי ראשון  .צו
166.(  

  חלק זהואחר כך תחב, והגעיל החלק שתחב לאיסור, כלי שידו יש לו דין כלי חרס  .צז
שאיו מפליט טעם האיסור מהצד החיצון , סומכים על דעת הסוברים, חרלמאכל א

  ).עה, תא. כב, תא(

סומכים על , ואחר כך תחב את בית היד למאכל אחר, הגעיל החלק שתחב לאיסור  .צח
 ).ב-כא, תא(שאיסור הבלוע שביד הכלי פלט על ידי ההגעלה , דעת הסוברים

, תא(ט הטעם מכולו לתוך התבשיל מתחמם כל הכלי ומפלי, העמיד הכלי על האש  .צט
 ).170והערה . עה

מחשש , על ידי עירוי מכלי ראשון, כשמגעילים כלי יש להגעיל גם את הידית  .ק
 ).כא, תא(שאסרה בעירוי בעת הדחת הכלים 

לפעמים סומכים בהפסד מרובה על , תחב הכף למשקה צון וכבשה בו מעת לעת  .קא
וסגי בהגעלה על ידי עירוי , שלא אסרה בכבישה אלא כדי קליפה, פוסקיםדעת ה

 ).558והערה . סד, י תא"עפ(

' וסי. ל, תמז(אסרה בכבישה בכל עביה , תחב הכף בציר וכבשה בו כשיעור בישול  .קב
 ).558. 491תא הערות 

. כז, תמז(לא אסר אלא מה שבתוך הציר , בין כשכבשה במים ובין כשכבשה בציר  .קג
 ).491 תא הערה' וסי. ז, תסז

 מכלי לכלי בלא רוטב

, תא. מא, תא(לא אסרה הכף , ואין שם רוטב, גע הכף לקדירה שעל האש מבחוץ  .קד
  ).סז

  ). סז, תא(לא אסרו , על רצפת תור חמץבקדירה ל חם היח תבשי  .קה

   ).סה, תא(יכול להיח עליו מאכל חם , היח ברזל על גבי תור חמץ  .קו

. מח, תא(רק מאכל צון , אין להיח עליו מאכל חם, היח סדין על גבי תור חמץ  .קז
  ).סה, תא. א, תא

אבל לא ילוש עליו , מצה חמהיכול להיח עליו , והיח עליה סדין, עריבה שהגעילה  .קח
  ).מח, תא(

   גמור וקלאופני הכשר ליבון

, תסא. יג, תא. י-ט, תא. ז, תא(עד שיהיו יצוצות יתזים ממו , שיעור ליבון גמור  .קט
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  ).טז, תצד. א

 ).יג, תא(או עד שתשיר קליפתו העליוה   .קי

  ).ט, תא ( לתוך כבשן מלא אש שמצרפין בו כלי חרס חדשיםאו חזרה  .קיא

 היד סולדת מבחוץ אשתה, קום שמועלת הגעלה בכלי מתכות מועיל גם ליבון קלבמ  .קיב
  ).ע, תא. לז, תא. י, תא(

שיהיה , והגים לעשות ליבון קל, במקום שיש לחוש ששאר משהו חמץ דבוק בכלי  .קיג
  ).מד, תא. לח, תא. יט, תא. טז, תא(קש או חוט שרף מבחוץ 

  ).סה, תא. ח, תא( מהצד שבלע בו האיסור ,ליבון כלי חרס צריך להיות מבפים  .קיד

  ).67. 59והערות . י, תא(גם ליבון כלי מתכות צריך להיות מבפים   .קטו

ועיל גם אבל לפעמים מ). 59והערה . י, תא(גם ליבון קל צריך לעשותו מבפים   .קטז
  ).יא, תקט. ע, תא(מבחוץ 

  אופני הכשר הגעלה

 ).א, תב. כז, תא(כלים קטים מגעיל בתוך יורה גדולה   .קיז

  ).א, תב(ממלאו מים ומרתיחו , שפה של טיטלו כלי גדול עושה   .קיח

ולהשליך בו אבן רותח או לפיד אש עד שיעלו , או אפשר למלאתו מים ולהרתיחו  .קיט
  ).כד,  תב.א, תב(המים רותחים על שפתו 

מערה לתוכו מים רותחים ומשליך בו אבן רותח , כלים שאי אפשר להיחם על האש  .קכ
  ).מה, תא(עד שיעלו המים רותחים על שפתו 

ויערה עליו מים , יתן עליו אבן מלובן, כלי גדול או שלחן שאי אפשר למלאו מים  .קכא
. ל, תא. כז, תא(ומעביר האבן על פי כולו כדי שירתיח כל המים שעירה , רותחים

  ).206והערה . סא, תא. ח, תא

אבל אם בלע גם . מועילים רק כשבלע מבפים, כל אופי הגעלה אלו מבפים  .קכב
ומכיס לתוכה , אלא מרתיח מים ביורה גדולה, )ב, תב(אין כל זה מועיל , מבחוץ

 ).ב-א, תב (הגעלההכלים הצריכים 

אופן . יש שלושה אופי הגעלה, געלים לא יאסרו שוב את הכליםכדי שהמים ה  .קכג
פעם צריך להגעיל תחלה את היורה ואז  .'שהמים יבטלו את הכלים בס: הראשון
בהחלפת המים , ואחר כך להרתיח בה מים לצורך הגעלת שאר הכלים בתוכה, אחת
 .)תב כב. ח, תב(בים 

חזור ולהגעיל אחר כך את היורה אזי צריך ל, אם רוצה להשתמש בפסח ביורה זו  .קכד
שוב איו צריך להגעילה פעם , ואם הגעילה שתי פעמים בתחלה, )כב, תב(פעם שית 

  .)תב כג. תב כב בסופה(וספת אחר כך 

ותן טעם שהוא , שהכלים בעת ההגעלה אים בי יומן מבליעת האיסור: אופן השי  .קכה
לים שארים הכלים בכשרותם וגם כשחוזר טעם זה ובלע בכ. לפגם שאיו אוסר

  ).ב-יא, תב(
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, ולכן טעם הפלט מהם בכלים, שההגעלה היא לפי זמן איסור חמץ: אופן שלישי  .קכו
 ובלע בכלים שארים וגם כשחוזר טעם זה, הוא ותן טעם בן ותן טעם של היתר

 ).ד-יג, תב(הכלים בכשרותם 

, תב(ל את היורה תחלה מעיקר הדין אין צריך להגעי, ל"באופן השי והשלישי ה  .קכז
 ).טו, תב(אבל הגו להגעילה , )יג, תב. יא

מעיקר הדין אין צריך , אם הגעילה קודם הגעלת הכלים, ל"באופן השי והשלישי ה  .קכח
אבל הגו להחמיר ולחזור . אפילו אם רוצה להשתמש בה בפסח, להגעילה אחר כך

 ).כד, תב(אבל אין צריך להחליף המים בים , )כב, תב(ולהגעילה 

ולכן אין , שלושת הטעמים האלה אים מועילים להגעלה בחול המועד פסח  .קכט
 ).יט, תב(כלים אלא על ידי ליבון אז מכשירים 

  סדר ההגעלה

ודוקא כלים שאים בי יומן , )כא, תב(' בערב פסח הגו להגעיל כלים קודם שעה ה  .קל
 ). טו, תב(

, תא( משהו איסור בעין הדבוק בו מחשש, לפי הגעלת כלי צריך להדיחו ולשפשפו  .קלא
 ).ז, תב. סא, תא. טו

והגים שאין , במקום שחוששים שגם אחר ההדחה ושפשוף שאר משהו דבוק בכלי  .קלב
 ).-מח, תא(ההדחה ושפשוף והגעלה מועילים 

שלא יצו המים צוים את מי ההגעלה , אחר ההדחה יגבם יפה לפי ההגעלה  .קלג
 ).ז, תב(

 ).ג, תב. יד, תא(ורת הרותחים יזהר שיעלו המים אבעבועות כשמכיס הכלי לי  .קלד

יש להשתדל , )או כשמגעיל משאר איסורים(כשמגעיל בערב פסח אחר שעה חמישית   .קלה
 ושלא להגעיל ,שלא להגעיל כלים שבליעתם מועטת עם כלים שבליעתם מרובה

רה להכיס הכלים ליוו,  ושלא להשהות הכלים יותר מדאי,מקצת כלי שתי פעמים
. כא, תב (בעוד שהמים הם רותחין, מיד ולהוציאם מהיורה ,כשהמים רותחין כבר

 :וכדי להקל הוצאתו מיורת הרותחים יש כמה אופים). 145והערה 

 ).כה, תב(ועל ידו מכיסו ומוציאו מיורת הרותחים , מכיס את הכלי לתוך סל  .קלו

ואז , ועל ידו מכיסו ומוציאו מהיורה, )מצקת (גדול יותרמכיס את הכלי לתוך כלי   .קלז
עד שיחזרו המים שבה להעלות  , בתוך יורת הרותחים את המצקתיצטרך להשהות

. כה, תב. כח, תא (ואחר כך יכיס בה את הכלים הקטים להגעלה, אבעבועות
  ).175. 25והערות 

, ואז צריך לפתוח את הצבת ולגלגל הכלי, מכיס את הכלי לתוך היורה על ידי צבת  .קלח
 ).כו, תב(עד שיגיעו הרותחים בכל חלקי הכלי 

 ).ה, תב(מיד אחר הוצאת הכלי מיורת הרותחים הגו לשוטפו במים קרים   .קלט

  ).ו, תב(אחר גמר ההגעלה צריך לשפוך את הרותחין שביורה ולא להות מהם   .קמ
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 הכשר כלים בחג

כ ממלא "אא, שדומה לתיקון כלי, חוששים לדעת האוסרים טבילת כלים בשבת  .קמא
 ).ח, שכג(הכלי מים ואיו ראה כמתקן 

אבל אין , יום טובכשלא היה אפשר להטביל מערב , יום טובמותר להטביל כלים ב  .קמב
 ).טו, תקט(מורין כן 

 ואם לא היה אפשר , שהוא מתקן כלייום טובאסור להגעיל או ללבן כלים ב  .קמג
 ).תקט י(אלא שאין מורין כן ,  מותריום טובלהכשירו מערב 

, וממילא מתלבן ליבון קל, מותר לחממו כדי לאפות, אם מועיל ליבון קל לכלי אפיה  .קמד
 ).ות שםוהער. ב-יא, תקט(ואיו יכר שמתקן כלי 

 ניקוי כלי חמץ לפסח

והגו לגרור ). כח, תמז(ביטול מעיקר הדין סגי ב, כלי שדבוק עליו פחות מכזית חמץ  .קמה
 ).ל, תמב(אפילו חמץ משהו שדבוק עליו 

, בחול המועד או אחר הפסח, אם שכח לשפשפו קודם הפסח ישפשפו מיד שזכר  .קמו
 ).ג, תא( אסור לשפשפו מטעם מוקצה יום טובאבל בשבת ו

 סדר מכירת. א, תא. יח, תא. לא, תמב(הגו למכור הכלי לכרי , אם קשה לגוררו  .קמז
 ).חמץ

צריך לקחו ולהדיחו ולהציעו בחדר , כלי חמץ שרוצה להשהותו עד אחר הפסח  .קמח
ועל מה שבלוע בו איו עובר בבל יראה ובל ימצא ). א, תא. ג, תמז. ח, תמד(סגור 

 ).ג, תמז(

. יג, ת. ג, תמז(אחרי שידיחו היטב , מותר להשתמש בו בצון בדרך עראי ומקרה  .קמט
 ).ב, תא

והמחמיר תבא עליו , בגובה הכותל שאין יד אדם מגעת לשם, י לומותר לתלותו  .קנ
 ).ד, תא (ברכה
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