
  אכק' ס
  

  'סעי� א
  

  ".ב באורלי, ללב באור, להגעיל יגעיל, את שדרכו להטביל יטביל, �"הלוקח כלי תשמיש מ העכו "– משנה
, י צונ כגו כוסות"דברי� שהשתמש בה� ע, מטביל וה� טהורי�, דברי� שלא השתמש בה� כל עיקר, הלוקח כלי תשמיש מ הגוי: ר"ת "– גמרא

  :)ז עה"ע (".דיח ומטביל וה� טהורי�מ, צלוחיות וקיתוניות
וכ צרי# לשטפו , כי אחרת מספיק טבילה בלבד,  א� השתמש בצונ צרי# לשפש� היטב בשעת ההדחה ולא רק להעביר מי� בנחת– ד"� בש� ראב"ר

  .במי� אחר השפשו�
היטב כדי להסיר ולמרק אות�  צרי# להדיח ולשפש� ,ב"וצלוחיות וכי, כגו כוסות, � שהשתמש בה� בצונכליש, ד" פסק כמשנה וכגמרא וכראב– מחבר

  .ואי לשנות, שא� יש חשש שהשתמשו בה� בחמי נוהגי� להגעיל, ה"א בס"והוסי� הרמ .וה� מותרי�, כ שוטפ� במי� עוד פע�"ואח, את האיסור
  .לב נקרש ועומד מעצמו יש שהתירו לשי� יי בכלי� שנסריה� מדובקי� בחלב משו� שטבע היי לברוח מהחלב והח– א"רמ
  .ה אפילו שאר משקי�"לאו דוקא יי אלא ה – ג"ש בש� פמ"פת
  

  )תנא ותנב' ח ס"ע או"פ שו"ג� ע( דיני הגעלה – 'ג$'סעיפי� ב
  

  :)ז עה"ע". (מגעיל ומטביל וה� טהורי�, י חמי� כגו היורות והקומקמוסו ומחמי חמי"דברי� שהשתמש בה� ע "...– גמרא
  .בי של ע% ובי של אב,  טעו הגעלה בי של מתכת– ש"רא, �"רמב, �"רי

  . כלי אבני� דינ� ככלי חרס שלא מותרי� בהגעלה– רב האי גאו�
  

  ?טבילה או הגעלה: איזו פעולה יש לבצע קודם
  .דהוי כטובל ושר% בידו, לא עלתה לו טבילה, אבל א� הטביל תחילה, כ מטביל" קוד� מגעיל ואח– א"רשב, �"רמב

  . לכתחילה יגעיל תחילה ובדיעבד מהני טבילה קוד�– �"ר
מ א� רוצה להשתמש באותו כלי רק "מ. כי זו לא טבילה להיטהר מטומאה,  מותר ג� להטביל קוד� וג� להגעיל קוד�– ש"רא, :)תוספות עה(י "ר

  . ותספיק לו הטבילה הקודמתוכשירצה להשתמש בחמי� יגעילו, מטביל ומשתמש בלא הגעלה, לצונ�
  

י שפשו� הכלי היטב " ע–טור  (שמגעיל בי של מתכת ובי של ע% או של אב, �"� וכרמב"וכרי, � שמשתמשי� בחמי מגעילכלי�ש,  פסק כמשנה– מחבר
. כי הטבילה אינה צור# ההגעלה, כ הגעיל מותר"וכתוספות שא� הטביל ואח, )א� ה� של מתכת(כ מטביל אות� במקוה "ואח) להעביר החלודה שבו

  .כי אחרת הוי כטובל ושר% בידו, א שצרי# לחזור ולהטביל"א את הרשב"והביא כי
פתחי תשובה בש�  .שא� הטביל קוד� ההגעלה חוזר ומטביל אבל בלא ברכה, א"פסק להחמיר כדעת הרשב –  "ש :כ הגעיל"ההלכה כשהטביל ואח

  .א"כי הלכה היא כרשב,  חוזר ומטביל בברכה–יריעות האהל 
  .ע יכול להטביל קוד� ההגעלה"לכו,  א� הכלי לא ב יומו– פתחי תשובה

  
 אבל א� טבל על דעת לאכול –  "ש. כ"וא� ירצה להשתמש בחמי יגעיל אח, שמטביל ודיו, ש" פסק כרא– ז"עט :ההלכה כשרוצה להשתמש בצונ�

א� א� רוצה להשתמש בצונ חייב להגעיל , )א"ברש(א שהביא המחבר " לפי דעת הי– ש בש� תפלה למשה"פת. א לאכול צונ בלא הגעלה"א, חמי
  .� השתמש בו בחמי"א� העכו, טבילהקוד� ה

  

   וכלי שניהגעלת כלי ראשון
  .כי במקו� החלודה והטינופת לא פולט את הבלוע,  משפש� היטב את הכלי כדי להעביר חלודה– טור, ש"רא

ג "א שא� השתמש בכלי בעודו ע"וי. ג האש"פ שאינו ע"א כלי ראשו בעודו רותח אעונקר,  מגעילו ביורות וקדרות שה� כלי ראשוא� הוא כלי ראשו�
נחשב ככלי ראשו , ג האור"כיו שעדיי רותח מחמת שהיה ע, ד הראשו"ולמ, שכבולעו כ# פולטו,  ממשג האש"צרי# שההגעלה תהיה בכלי שע, האש
  .ממש
פ "אע, וג� כ� שמגיסי� בה את הקדרה מוכשרת כ#, געילי� אותו בכלי ראשושכל דבר שתשמישו בכלי ראשו מ, ש" פסק כסת� ברא– מחבר

  .ג האש"שמשתמשי� בה בעודה ע
  .כ מכניס את החצי השני" א� הכלי גדול מכניס ומגעיל חצי אחד ואח– א"רשב :הדי� כשהכלי המוגעל גדול ולא נכנס לכלי המגעיל

א# כתב , ש" פסק כרא– מחבר .אחרת מה שבלוע ש� לא יפלט, הסיר את הטלאי קוד� שיגעילנו אינו ניתר בהגעלה וצרי# ל– ש"רא :כלי שיש בו טלאי
  .שכבולעו כ# פולטו, אי צרי# להסירו, שא� קד� הטלאי לבליעת האיסור

תוספות , א"רשב. י שניכי עירוי הוא ככל,  לא מועיל– �"רשב. כי עירוי הוא ככלי ראשו,  מותר– ת"ר ?הא� מותר לערות מכלי ראשו� על כלי המוגעל
ולכ די , י עירוי"כ משתמשי� בו ע"כ זה כלי שבד"אא, לכ כא זה ודאי לא יועיל, ת" עירוי מכלי ראשו מפליט רק כדי קליפה ג� לר– ש"רא, :ז עד"ע

 – רורהבשנה מ .ל� בתו# כלי ראשוי עירוי להחמיר ולהגעי" נוהגי� ג� בכלי� שמשתמשי� בה� ע– ה"או. כי כבולעו כ# פולטו, י עירוי"לו בהכשרו ע
  .י עירוי"שכלי שמשתמשי� בו בכלי ראשו לא מועיל להכשירו ע, ה"� וכאו"פסק כרשב

  .פ המחבר"וכ, כי כבולעו כ# פולטו,  מגעילי� אותו בכלי שני– ש"רא :כלי שמשתמשי� בו ככלי שני
  . הגעלה לא מועילה– ת"ר, י"רש.  מותרי� בהגעלה– ש"רא, י"ר :כלי שמשתמשי� בה� לדברי� חריפי� כגו� מדוכה של שומי� ופלפלי�

  

  ?כמה זמן צריך לשהות הכלי בהגעלה
  .צרי# שישהה במי� עד שיפלוט כל האיסור שבו – �"רי

היה במי� או שימ שייפג� טעמו ואז יגעיל " עולכ� ימתי� שהכלי לא יהיה ב� יומו, א לדעת כמה איסור יש בה�" א– טור, ש"רא, אבי עזרי, א"רשב
ר "לכ נית להגעיל כל. ואז מכניס ומוציא מיד ולא צרי  להמתי�, היינו שיוכל להתכסות במי� הכלי שהוא מגעיל, ששי� כדי לבטל את האיסור הבלוע

  .לא חוששי� לו, פ שחוזר ובולע טע� פגו�"ואע, שהרי יוצא טע� פגו�, ש"ע� כל
האיסור נפלט והתבטל טעמו , כי מכיו שאי בו טע� כלל, עלתה לו הגעלה, ע� אומ ואמר שאי טע�א� ט, וא� עבר והטביל כלי ב� יומו בפחות מששי�

  .כי נכנס בו טע� משובח של איסור, ואפילו העלי שמגעילו בתוכו נאסר א� הוא של התר,  טע� לא עלתה לו הגעלהא# א� יש, במי�
  .כ יכניס את החלק השני כ# שיהיה ששי�"יל חלק מהכלי ואחכ יגע"וא, הרי יש הגעלה לחצאי,  תמה על כל זה– דרכי משה

  .ואי להשתמש במי ההגעלה, 1שאי להגעיל כלי כל זמ שהוא ב יומו,  פסק כרוב הראשוני�– א"רמ
שי� במי� הוא  כתב שעניי שהכס�'   בנק"הש. (א� יש ששי� במי� נגד הכלי, למה לא הזכיר שמותר לטבול כשהכלי ב יומו, א" תמה על הרמ– ז"ט

  )א בהלכות פסח"מה ג� שכתבו הרמ, צ לאומרו כלל"פשוט וא
  .א# בדיעבד א� הכלי ב יומו אפשר להגעילו כשיש ששי� במי� נגדו, שלכתחילה אכ יש להגעיל כלי לא ב יומו, ז"לכ� הסיק הט

ט "ט בר נ"שזהו נ, מותרת הקערה בדיעבד,  ששי� במי�ושניה� בני יומ� ואי, שג� א� מגעיל קערה שברית ביורה חלבית, ז"כ כתב עוד הט"כמו
א ש� שאוסר אפילו בדיעבד "אבל לדעת הרמ, ג"צה ס' כל זה לדעת המחבר בס. מ בדיעבד מותר"מ, ט לכתחילה"ט בר נ"ואמנ� אסור לגרו� נ. דהתירא

  .ג� הקערה וג� היורה נאסרות, ומתיר רק כשאחד לא ב יומו
  

  דין שטיפה לאחר ההגעלה
  . אחר ההגעלה שוט� את הכלי– ש"רא, �"רמב, ני�גאו

                                            
1
 )ע"קג לגבי חיממו בו מי� שוב בתו# מעל' ע לעיל בס"וע. (וכ עיקר,  עבר זמ של מעת לעת– י"ר.  עבר עליו לילה– ת"ר: ב יומוזמ של  
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אפילו במי� , ועוד! הרי מיד כשמעלה את הכלי בולע לפני שנות מי� קרי�, ש"ותמה הרא.  צרי# שישטו� מיד בעוד המי� החמי� עליו– טור, י"רש
  .חוזר ופולט

  .לכי יש ששי� במי� או שיוצא טע� פגו� כדלעי,  אפילו לא שטפו מיד מותר– תוספות
  .שנוהגי� לשטו� מיד כדי שלא יחזור ויבלע מהמי� הרותחי� מה שפלט, י" פסק כרש– מחבר

  .כי מ הסת� יש ששי� במי� נגדו או שהוא אינו ב יומו,  בדיעבד אי לחוש א� לא שטפו– ב"מ
  

  דין כלי חרס
". ותברה, היא פינכא דאימלח בה בישרא בי רבי אמי...פיו לעול�התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי ד, "וכלי חרס אשר תבשל בו ישבר "– גמרא

  :)פסחי� ל(
א� הוא , ואפילו מילאו גחלי� מבפני� וליבנו היטב, אלא שעירה רותח, ואפילו א� השתמש בו בחמי שלא אצל האש,  לכ כלי חרס אי לו הכשר– טור

  .כקדרה לא מהני ליה...דבר שאי דרכו להסיק בפני�
, ולא חס שמא פקעה, כי זה הסק גדול, ה שעושי� כלי חרס חדשי�ודוקא איפ,  אפילו בקדרה שפיר דמי א� החזירו לכבש עד שהתלב– א"רשב, ש"רא

  .שמא יפקע, שש שיוציא אותו קוד� שיתלב היטבכי יש ח, אבל בתנורי� שלנו לא
ל " דרבנ כגו תרומה וחלה בחויאבל כל זה באיסור, הגעילו שלוש פעמי� ודיונית ל, כיו שאיסורה מדרבנ,  כלי חרס בקדרה לא בת יומה– בעל העיטור
  .א להגעיל כלי חרס"שא, אבל בשאר איסורי דרבנ יש להחמיר כשל תורה,  עיקר מהתורהשאי� לה�� "ובשולי עכו

אבל א� החזיר� ,  הסק באש לא מועילי שערה בה� רותחי� ואפילו"א להגעיל אות� ואפילו א� השתמש בה� ע"אש שכלי חרס " פסק כרא– מחבר
  .א שסגי במריקה ושטיפה"ה ברמ"עיי לקמ בס, וא� השתמש בה� בצונ (.אבל בתנורי� שלנו לא. לכבש שמצרפי� בו כלי חרס מותר

  
חו% מחמ% בפסח , בהויש המתירי� כשאינ� בני יומ� בהפסד מרו, ויש המדמי� אות� לכלי חרס, יש המדמי� אות� לכלי זכוכית: די� כלי פורצל�

  .אות כב' ו' ד ס"יו" יביע אומר"ת "ע בשו"וע. שאוסר בכלשהו
י� להגעיל א� אי לה� חריצי� שכבולעו כ#  מכשיר–) 'ו' ז ס"ח (צי$ אליעזר, )סז' ג ס"ח (מנחת יצחק, )קסג' ב ס"ח (חלקת יעקב :די� כלי פלסטיק

  .�א להכשיר אות" א–) צב' ח ס"ב או"ח (אגרות משה. פולטו
  

  י אש"דין כלים שהשתמש בהם ע
  :)ז עה"ע". (עד שתשיר קליפת? עד כמה מלב...מלבנ ומטביל וה� טהורי�, כגו השפודי� והאסכלאות, י האור"דברי� שהשתמש בה� ע "– גמרא

  .ש"פ הרא"וכ". הליבו צרי# שיהיו ניצוצות מנתזי "– ירושלמי
  .יהיו ניצוצות ניתזי� ממנו,  מלב עד שא� ישי� עליו קש– ד בש� מרדכי"תרה, מ בש� רבנו אביגדור"הגה

  .ב משני עבריו וישרו� קש המונח מבחו%"יס): מ לבשל בשר"חלב ע (להוציא התר.  נשירת קליפה:להוציא איסור – ק"סמ, ג"סמ, י"מרדכי בש� ר
  

  . לפני הליבו צרי# שיו� כמו בהגעלה– א"רשב
  . גדול מכח המי�כי כח האש,  לא צרי#– בית יוס�, טור

  
לבו  (.ירושלמי שצריכי� שיהיו ניצוצות ניתזי� מה� או עד שתסור קליפתו העליונהוכ, מלבנ באור, י האור"כלי� שמשתמש בה� עש פסק – מחבר
  )חמור
בדבר שצרי# הגעלה אבל , א# להלכה הכריע כסברה ראשונה בדברי� שצריכי� ליבו, י� כמרדכי עד שקש נשר� עליו מבחו%קלשיש מ פסק – א"רמ

  )לבו קל (.יש להקל כמרדכי, ומלבנו
  

  'סעי� ד
  

  . מחבת שמטגני� בה צריכה ליבו– אבי עזרי בש� רבנו יואל
  . צריכה הגעלה– ש"רא, אבי עזרי

  .געלה ובשל שאר איסורי� צריכה ליבוה בפסח צריכה –) תנא' ח ס"או (טור
  .יסורי� כרבנו יואל שצריכה ליבוובשאר א, כי בלעה התר,  פסק לעניי פסח כאבי עזרי– מחבר
  .כ במחבת של חמ%"משא,  רוב תשמיש המחבת בלי מי�– מנח� עזריה' תש.  כי בלעו התר–  "ש, ז"ט ?למה
כי , בשר או חלבמחבת של  צרי# ליבו ג� בא  לפי תשובת מנח� עזריה. כי בלע התר,  מספיק הגעלה במחבת של בשר או חלב "שלפי ה: מ"הנפק

 פשוט שמהני  בחלב פסק שלבשרא"רעק אבל ,  כמו חמ% בפסח כי בשניה� איסורא בלע הצרי# ליבו לבשר בחלבהפרי חדש . בלי שו� אמצעיתלעוב
  .ה"תקט ס' ח ס"אוע "שובמבואר להלכה  וכ .א להדיא"כ מבשר לחלב כפי שכתב הרשב"משא, שמו עליו כי חמ% בפסח כל הזמ, הגעלה

  

  'סעי� ה
  

, י הגעלה"י האש לא פולט הכל ע"שכל שתשמישו ע, י האש"אסור להשתמש בו בחמי אפילו שלא ע, ליבו המגעיל כלי שצרי# – �"ר, ש"רא, א"רשב
, ויכול ללב מחית הכלי. פ שהגעילו אסור לבשל בו"שאע, וזה דומה לכלי חרס שלא יוצא מידי דפנותיו לעול�, כ תו# כדי שימוש פולט מעט מעט"ואח
  .כ את חציו השני"ואח

 שאסור להשתמש בו בחמי"א וכר"כרשב, ש" פסק כרא– מחבר.  
  א"רמ

, ודוקא בדר# עראי או בדיעבד. ש כלי שצרי# הגעלה ולא הגעילו"וכ, י הדחה ושפשו� היטב"אבל מותר להשתמש בו בצונ אפילו לכתחילה ע .1
א� יש חשש שמא , ש בו בצונ�ואפילו כלי שהשתמ. וכ נוהגי�, אבל בדר# קבע אסור להשתמש בכלי� אלו בצונ גזרה שמא ישתמש בחמי

  )כשרוצה להשתמש בה� בקביעות (. לכתחילההשתמשו בו בחמי� נוהגי� להגעיל
  .א# לא בדבר שמשתמשי� בו בחמי, ורק בדבר שמשתמשי� בו בצונ, וכ דברי� חריפי�, י הדחה ושטיפה" אפילו חמ% מותר לתת ע–  "ש

  .אבל בדיעבד אי לחוש, ולכתחילה, שמא נשפ# עליה� חמי,  צריכי� הגעלה�"נוהגי� שאפילו תיבות ושולחנות הנקני� מ העכו .2
  .י עירוי"התבאר שנוהגי� להכשיר שולחנות עכ "סתנא ' ח ס" באו–  "ש
 .שמא נדבק חמ% בעי על השולח,  יש שכתבו להניח על השולח עוד מפה או דבר חוצ%–) ק קטו"תנא ס' ח ס"או (ב"מ

אפילו בדברי� להשתמש בה�  ואז מותר ,א בהגעלה נקרא דיעבד וסגי ליה במריקה ושטיפה"מאחר שא, כלי חרס שהשתמש בה� בצונ .3
  .ש בתבלי" וכ,חריפי� כחומ%

וכל זה בכלי . מותר לישראל לקנותו מה� ולהדיחו ולהטבילו, � כמה ימי�"ש כלי זכוכית ששתה בה� העכו"כש, ה"כתב את האו –  "ש
וכלי� חדשי� מ הסת� . צריכי� שבירה, א� יש ספק הא� הגוי השתמש בה� בחמי, אבל שאר כלי�, נ� שודאי משתמש בה� בצומשתאות

  .לא השתמשו בה� בחמי
  .כי כלי חרס צריכי� מילוי ועירוי,   בהתר זה"מ פקפק הש"מ
 . בדבר ח�ולכ מותר ג� א� היה תשמישו, ז" משמע מדבריו שדי זה דומה לחתיכת דבר חרי� בסכי כדלקמ בס– ז"ט

  

  'סעי� ו
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". והדר מעיילנא לקתייהו ברותחי, קתייהו בטינא ופרזליהו בנורא...אמר ליה...היכי עבדינ להו, הני סכיני דפיסחא: ל רבינא לרב אשי"א "– גמרא
  :)פסחי� ל(

. נאסר כולו ואסור להשתמש בו, לילפיכ# אפילו א� השתמש באיסור במקצת הכ, כל כלי מתכת שח� במקצתו ח� בכולו – י"פ הב" עש"רא, א"רשב
ורק ". (לקתייהוומגעיל להו : " ובגמרא יש לגרוס.בי לעניי הגעלה בי לעניי ליבו בבת אחת  כולואבל כדי להכשיר צרי# להכשיר את , ודוקא לאיסור

  )� השתמש בחודו של הסכי מספיק ללב את חודו של הסכי"א� העכו
  .כ את הקת"שקוד� מכשיר את הסכי ואח, פ גירסת הגמרא שלפנינו"ע מותר להכשיר מקצת הכלי – �"ר
"ובדיעבד אפשר להקל כדעת הר, א" לכתחילה יש להגעיל את הכל יחד כדעת הרשב– ה"או.  

  :שיטת הטור
, )במקצת הכליהגוי השתמש א�  (בי בליבו ובי בבישול, שתמיד מועיל הכשרה במקצת, " הטור סובר כר– ז" הדרכי משה והט,בית יוס�, ה"אופ ה"ע

  .אבל לכתחילה ג� הטור מודה שצרי# ללב ולהגעיל את הכל, וכל זה בדיעבד
כי מוכח מלשו , ז דחה זאת"הט .א� הגוי השתמש בכולו,  הכלילהחמיר שצרי# תמיד הכשר לכל, ש"א וכרא" הטור סובר כרשב– ח"פ הדרישה והב"ע

, תמש במקצתו מגעיל רק מקו� שהשתמשוהטור כתב שא� הש,  במקצתו חייב הגעלה כולו בבת אחתשבי� א� השתמש בכל הכלי ובי�ה "א במ"הרשב
  .א"א בתה"והטור לא ראה את הרשב

פ שנכנס איסור "ולכ אע, שליבו� מכלה את האיסור ולא מפליט אותו, דוקא בליבוה� ש "שכל דברי הרא, ה" הטור סובר כמו הרא–  "פ הש"טור ע
שכבולעו כ# , ש"אפשר להגעיל במקצתו ג� לדעת הרא, אבל בקדרה של מתכת שהשתמש בה באיסור במקצתו, יב ליבו בכולוי האש במקצתו חי"ע

  .נפלט כולו, פ שמתפשט האיסור בכולו"ואע, והגעלה מפליטה איסור, פולטו
  

  הלכה
  . בי לעני הגעלה ובי לעני ליבו,ב להכשיר את כולו כאחדוחיי, א שא� השתמש במקצת הכלי בח� נאסר כולו"פסק כרשב – מחבר

  .מותר כשמכשיר במקצתו שכבולעו כ# פולטו, כגו בלע חלב במקצתו ורוצה להכשירו לבשר,  אבל א� בלע התר–  "ש
  

  .שכבולעו כ# פולטו, אבל א� ידוע שהשתמש רק במקצתו מותר כשהכשיר מקצתו, שדוקא א� השתמש בכולו נאסר, פסק כטור – א"רמ
וכ תמה ג� "! א"וי"ל "והצ, א"פ הסברו לעיל הטור חולק על הרשב"בעוד שע, א"למה כתב דברי הטור כאילו ה� פרוש לרשב, א" על הרמתמה – ז"ט

  .ש"א והרא"א כטור ולא כמו המחבר שזו דעת הרשב"למה פסק הרמ, ועוד תמה. באר הגולה
  .רק כשהשתמש בכולו או ג� כשהשתמש במקצתושאי הכרח בדברי המחבר א� התכוו לחייב הגעלה כללית ,   תר$"והש
אבל כשנגע האיסור בצד , � רק כשח� בצד אחד ונוגע האיסור בצד השנישייכיא שפסק המחבר " שכל דברי הרשב� מינ%" הביא את דעת מהר–  "ש

א "ע והרמ"פ השו"יל רק את מה שתחב עשמגע, א לגבי תחב כ� בשרית למאכל חלבי"צד ס' נ בס"וכ. פ רוב הפוסקי�"וכ, אינו מפעפע בכל הכלי, הח�
  .ש"ולא כרבנו פר% ע

 וממילא אי� וכבולעו כ  פולטו,  הגעלה רק במקצתו כי לא בלע בכולועו�שכלי שבישל בח� במקצתו ט, א"  שלזה התכוונו הטור והרמ"לכ� פסק הש
חייב ליבו� , י האור"וא� בלע במקצתו ע.  להגעיל את כולואבל לכתחילה מ� הראוי, וכל זה בדיעבד. ז"א וסרו תמיהות הט"מחלוקת בי� המחבר לרמ

  .ע"י האור מתפשט בכולו לכו"כי ע, בכולו
  
שציר נבלה מסר# , אבל א� צלה בשר נבלה אסור, כי נורא משאב שאיב, בשפוד שצלו בו בשר שלא נמלח מספיק ליבו קצת במקו� שהגיע האיסור – ז"ט

  .כי מה שלא ליב רחוק מאוד מאיפה שהיה האיסור, מותר א� לכתחילה, לק גדול ממנומ א� ליב ח"ומ. וכל זה בדיעבד. סרי#
  

  'זסעי� 
  

  :)ז עה"ע". (שפה והיא טהורה) שניקח מהגויי�(הסכי  "– משנה
שאי , כי יפהובס: הנאר כ"א. ובקרקע שאינה עבודה: אמר רב הונא בריה דרב יהושע. ונועצה עשר פעמי� בקרקע: אמר מר עוקבא בר חמא "– גמרא

כי הא דרב , ) ברותחי ובכלי ראשו ועיי לקמאבל דבר רותח אסור לחתו# בה עד שיגעיל(לאכול בה צונ : אמר רב הונא בריה דרב יהושע...בה גומות
. צה עשרה זימני בארעאהדר ד. פסק אכל פסק והב ליה לבאטי בר טובי, אייתו לקמייהו אתרוגא. יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא

ל� אידכר "א: ד"א. מר קי� ליה בגוויה ומר לא קי� לי בגוויה: ל"א? לאו בר ישראל הוא, באטי בר טובי וההוא גברא: ל"א. פסק הב ליה למר יהודה
  .)עו$:ז עה"ע". (מאי עבדת באורתא

". והדר מעיילנא לקתייהו ברותחי, קתייהו בטינא ופרזליהו בנורא...אמר ליה...היכי עבדינ להו, הני סכיני דפיסחא: ל רבינא לרב אשי"א "– גמרא
  :)פסחי� ל(
  

כי במקו� שנע% , לכ ינע% כל פע� במקו� אחרש, ה"והוסי� הרמ .קשהיש לנעו% עשר פעמי� בקרקע  – ה"רמ, א"רשב, �"רמב, ש"רא, �"רי, תוספות
  .כבר נעשתה האדמה רכה

  

  ?וף וגם לנעוץהאם צריך גם לשולפי זה , "שיפה"מהי 
, ש"רא, י במשנה"רש, א"רשב, �"רמב. פ ששפה"יש לנעו% אעלפי זה . משפש� בבגד צמר שאינו חלק ומעביר את השמנונית – )א"בגמרא בש� י (י"רש
  .כי נעיצה בלבד הספיקה בספור ע� שבור מלכא, או נעיצה או שפהאלא , לפי זה לא צרי# ג� נעיצה. לוטשה באב של נפחי� – טור

  

  ?למה מועילה שיפה
לחתו# בסכי מועילה רק  – א"רשב .פ הבית יוס�"וכ, כי במשנה כתוב שיפה והיא מדברת בהכשר גמור, רותח שיפה מועילה אפילו לחתו# ב– �"רמב

  .והשחזה עדיפה מהגעלה, כי הגעלה עדיפה משיפה, פ הדרכי משה"וכ, פ רוב הפוסקי�"וכ, בצונ
  

  ?כמה פעמים יש לנעוץ
  .  עשר פעמי� כמו בספור ע� שבור מלכא שנע% ש� רב יהודה עשר פעמי�– תוספות, �"רמב, א"רשב. פ הירושלמי"ע, שלוש פעמי� – ש"רא
  

  הדין בשמוש בדבר חריף לאחר שנעץ
  .ובזה נעיצה ושיפה שוי�, כמו אתרוגא בגמרא,  א� נע% כדי מותר אפילו לחתו# דבר חרי�– א"רשב

אבל לא צנו ושאר דברי� , וכתבו שדוקא לחתו# אתרוג מותר בנעיצה, א בזה"ר הוכיח שתוספות חולקי� על הרשב בספר בכור שו– פתחי תשובה
  .י השחזה או הגעלה"אלא ע, י נעיצה כשחת# דבר חרי�"ובעל נפש יחמיר על עצמו שלא לאכול ע, חריפי�

  

  כשרוצה להשתמש בסכינים בצונןההלכה 
נועצה בקרקע קשה עשר פעמי� , א� משתמש בצונ ואי בה גומות, �" מהעכותקחלנה בי גדולה ובי קטנה שנפסק כמשנה וכגמרא שסכי יש – מחבר

א שאפילו לחתו# ע� סכי זו דבר חרי� "וכ פסק כרשב). ה"כרמ(לכ ינע% כל פע� במקו� אחר , וצרי# שכל נעיצה תהיה בקרקע קשה, )כרוב הראשוני�(
  .כ מותר"אח
  .לא גרע משאר כלי� שנוהגי� להגעיל אפילו כדי להשתמש בצונ, אבל א� רוצה להשתמש בקביעות,  חד פעמי כל זה בשמוש– א"רמ

  .י השחזה או הגעלה"אלא ע, י נעיצה כשחת# דבר חרי�"שלא לאכול ע, כדעת תוספותבעל נפש יחמיר על עצמו פסק ש – פתחי תשובה
  

   גומותה להשתמש בסכינים ברותח או סכין שיש בהצההלכה כשרו
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אי , י האור"פ שלפעמי� משתמשי� בו ע"ואע, כי כל כלי הולכי� אחר רוב תשמישו, כלי ראשוב צריכה הגעלה ברותחי ו– ג"בה, �"רמב, �"רי, י"רש
  :.וכמו שכתוב להדיא לסכי חמ% בפסח בפסחי� ל, ולכ מספיק לסכיני� הגעלה בכלי ראשו, רוב תשמישו בכ#

ג "שלפעמי� הופכי� בסכיני� קטנות בשר ע , ליבו בי א� הסכיני� גדולי� ובי א� הסכיני� קטני� צריכה– א"ריב, ש"רא, �"רמב, ד"ראב, תוספות
, מה שהתירו בהגעלה בחמ% בפסח. � מלבנ באור"שסכיני� של עכו, :פ הגמרא בחולי ח"וזה ע. והוי ככלי חרס שלא יוצא מידי דפנותיו לעול�, גחלי�

  2.צריכי� ליבו כדי להשתמש ברותחי�, � שודאי בלעו איסור"אבל בסכיני� של עכו, התרזה דוקא ש� שבלע 
ת דחה דברי "ור. י הגעלה להשתמש בה ברותח"אבל סכי קטנה מותרת ע,  כל זה בסכי גדולה כמו שפוד ואסכלא שרגילי� לצלות בה� בשר– ת"ר

  .ולכ סגי בהגעלה, א שימוש קבוע באורזה לא נקר, ג גחלי�"שזה שלפעמי� הופכי� בה� בשר ע, א"ריב
  

) ת"ולא כר(תוספות ד וכ"כראב� ו"מלבנה באור כרמב, א� יש בה גומות או שרוצה לחתו# בה דבר ח� או לשחוט בה, סכי בי גדולה ובי קטנה – מחבר
כי אי , אבל לגבי פסח מספיק להגעיל (.וס�שהשחזה מספיקה ג� לרותחי� וכפי שפסק בבית י, �"כרמבבמשחזת של נפחי� על פני כולה או משחיזה 

  )ג גחלי�"דר# הישראל להשתמש בסכיני� באור ולהפו# בה� בשר ע
  א"רמ

  .שהשחזה לא מועילה לחמי אלא רק לצונ, א"פסק לנהוג לכתחילה כרשב .1
השחזה עדיפה מהגעלה לדעת ש, י כמו אחר הגעלה"אפילו הסכי ב, מותר המאכל,  אבל בדיעבד א� השתמש בו בחמי אחר ההשחזה–  "ש

  .המחבר

2.  .כ" ויגעילנו אח,ילבנו,  את הסכי היטב בגלל הקתא� לא יוכל ללב

וא� השחיזו . לא נאסר אפילו הסכי בת יומה, הגעילו ולא ליבנו בלא גומות וחת# בו מאכלא�  בו גומות או אפילו ישא� ליבנו ולא הגעילו  .3
  .א� יוכל לנקות את הגומות שבו,  אפיו לכתחילה כמו ליבוכ מהני"במשחזת היטב בכל מקו� והגעילו אח

                                            
2
  .נקרא איסורא בלע, אבל חמ% כיו ששמו עליו, בליעת הכלי� לא היו איסור כללשבשעת , כי התירא בלע נאמר רק לגבי קדשי�, שהוכחה זו אינה הוכחה, "כתב הרמב 


