
 

 האם פלפל חייב בערלה
 

פלפלי, רב ששת אמר שהכל, )לו:( איתא בברכות 
רבא אמר לא כלום. ואזדא רבא לטעמיה דאמר 

רי פטור. מיתיבי, היה רבא כס פלפלי ביומי דכפו
ר"מ אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את 
פריו, אינני יודע שעץ מאכל הוא, אלא מה ת"ל 
עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שווה, 
ואיזהו זה פלפלין, ללמדך שהפלפלין חייבין 
בערלה וכו'. לא קשיא הא ברטיבתא הא 

ובסוכה )פא:( ביבשתא. וכיוצ"ב איתא ביומא 
 . ()לה.

פירש דקמ"ל דחייבין )לה.( וברש"י בסוכה 
בערלה דלא תימא מין ירק הוא מפני שהוא עץ 

 שפל כמין רותם שאינו גבוה מן הארץ כ"כ.
הקשו דהא לאו בהכי )ד"ה ללמדך( אולם התוס' שם 

תליא מילתא, וכמה עצים שפלים הם שיש להם 
תורת אילן. אלא היינו טעמא משום דאמרינן 

ן ביומא דכיפורי פטור ופריך ביומא כס פלפלי
מהך דפלפלין חייבין בערלה ומשני הא ברטיבתא 
הא ביבישתא, וס"ד כיון דסופו ליבש אפי' 

 רטיבתא פטורין. 
ובביאור דברי התוס' כתב תוספת יום הכיפורים 

דס"ד דכיון שאין נוטעים אותם אלא )יומא שם( 
ע"ד שיתייבשו ויאכלו רובן ביבשותן שחוקים 

ינן נאכלים בפנ"ע, הו"א דאין עליהם כתבלין וא
תורת עץ מאכל ויהיו פטורים מערלה, קמ"ל 

 דאפ"ה חייבין. 
. )פ"ו סי' ו'(ודברי הגמ' הובאו ברא"ש בברכות 

כתב דלא  )הנזכר(אולם בתוספת יום הכיפורים 
מצינו שהביא הרמב"ם ההיא דינא דפלפלין, 
ויראה דטעמו משום דהוא סבור דהך ברייתא 

לין חייבין בערלה יחידא היא, דהרי דתני פלפ
בריש הברייתא תניא היה ר"מ אומר וכו', 
דמשמע דרבנן פליגי וס"ל דפטורין, דכיון דאין 
נוטעים אותם אלא על דעת לייבשם לאוכלן 
כתבלין, לא הוי נטיעה דעץ מאכל לחייבם 

הוסיף דכן )סוכה לה.( בערלה. ובכפות תמרים 
 א ההיא דינא. נראה נמי מדברי הרי"ף דלא הבי

והנה הירק הנקרא היום פלפל )חריף או מתוק(, 
בצורת גידולו דומה לאילן, שמוציא גזע וענפים 
והפירות יוצאים מן הענפים, ויכול להחזיק יותר 
משנה. וברוב המינים הדרך לאוכלם בעודו חיים 
ולחים. אולם ברוב סוגי הפלפלין יש כמה טעמים 

 .מדוע אינם בכלל עץ לענין ערלה
תקל"א(  -)ח"ג סי' תתקס"ו ראשונה הם דברי הרדב"ז 

שנשאל לענין הברינגא"ן )חצילים( אם חייבין 
בערלה, ונטה שם להחמיר, אולם הביא כמה 
סברות להקל ליישב מה שנהגו רבים להקל בזה. 

כללא דמילתא דזה הפרי  -ובסוף תשובתו  כתב 
הנקרא ברינגא"ן הוא מח' הפוסקים והמחמיר 

עליתי לא"י ראיתי כולם נהגו בו היתר תע"ב. כש
משמע דפשיטא להו דהוי ודאי ירק, דאי הוי ספק 
הא קיי"ל ספק ערלה בא"י אסור, ונתחדש לי 
טעם אחר שאין בכל מיני אילן שזורעים הגרעין 

 ועושה פרי בתוך שנתו כזה, הילכך ירק הוא.
 והנה טעם זה שייך נמי בפלפלין דידן.

ומידי  -שכתב סי' רצ"ד(  )יו"דעוד מצינו בברכ"י 
דברי עם אחד המיוחד מרבנן קדישא כה דיבר 
אלי האיש, הן כל יקר ראתה עיני גדולים צדיקים 
דיש להם עשר ידות בסדר קדושה ומימי לא 
ראיתי שום חסיד אשר חשש לאיסור הבדינגא"ן, 
וכולם אוכלין אותו, אף דמחמירין בכה מיני 

גם בזה, חומרות, ולפי דרגתם הי"ל להחמיר 
דאיכא מאן דאסר, ואף הרדב"ז דלא הורה בהו 
איסורא לעצמו נזהר. ובו בפרק ראיתי להרב 
החסיד הנז' דהרי הרב המפורסם מר זקנינו 
מהר"א אזולי בהגהותיו כת"י שכתב וז"ל בספר 
כפתור ופרח אסר הבדינגא"ן וכו', ואני שאלתי 
לתלמידי האר"י ז"ל ואמרו לי כי תלמידו 

"ו ז"ל היה אוכלם, גם העידו לי המובהק מהרח
שהחכם השלם מהר"ם אלשיך ז"ל היה אוכל 
אותם, והיה אומר שהוא ירק לפי שכל אילן 
שעושה פירות בכל שנה הולך ומשביח וזה 
האילן של הבנאדינגא"ן שנה ראשונה הוא טוב 
ומתוק ובשנה שנית גורע מעט והוא מר קצת, 
ובשנה השלישית הוא מר הרבה שאינו ראוי 
לאכילה אלא ע"י הדחק, וזה מורה שהוא ירק. גם 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 קומקום חשמליעירוי מהאם מועיל להכשיר השיש לפסח ע"י 
להערות עליה ה. "ר. ככ ועירוי על אבן מלובנת אם דינד. . עירוי על אבן מלובנת ע"יהכשרה ג. . אופן הכשרת השיש לפסח ב.. לפסח שולחנות אופן הכשרת  א.

כשאבן מלובנת אינה  ט. .כשאבן מלובנת איננה עומדת בטוב על הכליח.  .כל הכליהעביר האבן על לז.  .האבן רחוק ממקום הנכשר להניח ו.. או שני "רמכ

  .כלי חמץ על מנת להכשירו לעלערות מכלי פסח  .גי. כשהאש נמצא תוך הכלי יב.. עירוי מכ"ר שע"ג האש יא.. עירוי הנזחלי. . מונחת על הכלי הנכשר

 לפסח שולחנות הכשרת אופן א. 
כי פעמים נופל  ,שולחנות ותיבות נהגו לשפוך עליהם מים רותחיםד (הכ"גה "פ הל' הגעלהקושטא  סדפו) הגהות מיימוןה כתב

צריך הוא ע"י צונן מ"מ  שולחנותאע"פ שרוב שימוש המשמע מדבריו ש .כ"ע ,עליהם ובהם חמץ רותח כגון פשטידא ומרק
 . ()סי' תנא סע' כ השו"עפסק  ן. וכו'דם וכעליהם מרק ח שמא שום פעם נשפך י'חיכי לשפוך עליהם מים רותחים 

 הןים עלישמכי לפעמים  ,צריכים הגעלה אלא ,לא די להם בעירוי מכלי ראשוןכתב ד)רסי' קצג(  י ווייל"מהרהאולם 
עירוי אבל  .רותחים וער וישפוך עליואו לפיד ב אבן חםעליהן יניח וע"כ  ,פשטיד"א חמה והוי כאילו נשתמש בכלי ראשון

]ומבואר מהמהרי"ו דדבר גוש כמו  מפליט ומבליע, ע"כ. כי אינו מבשל אלא רקדעירוי לא הוי ככלי ראשון  ,מועילו לבד אינ
 ובנו"כ, והארכנו בזה בגליון קי"ט[. )סי' קה סע' ג וסי' צד סע' ז( בשו"עמבשל ככ"ר. ועי' בזה  וכדו' פשטיד"א

כי מעיקר הדין אזלינן בתר  ,רוי לבדיבדיעבד מותר ע"י עוכתב דמ"מ  ,רי"ו להלכההמה הביא דבריש ס"ק קיד( שם) מ"בבעי' ו
להגעילם.  "צוא סגי להו בהדחהשבדרך כלל אין מניחים עליהם חמץ בלי הפסק מפה או כלי,  שולחנות ]ומ"מ  רוב תשמישו.

 הוא מיעוטא דמעוטאד ,לא חיי'תח . ואף אם פעם הניח שם חמץ רו(מפה או נייר אלומיניום "יע שולחנותונהגו לכסות ה)
 [.אות רלג(שם ) כה"חוה (6אות  2עמ' פינקלשטיין  ,לפסח ')ליקוט הלהגרחפ"ש זצ"ל וכן פסקו  דלא חיי' לה כמבואר בסמוך.

 לפסח השישאופן הכשרת ב. 
צריך עירוי מכלי לדעת השו"ע דחמץ רותח,  עליואו נשפך  עליוים דכיון שפעמים שמניחשבמטבח, י"ל דה"ה השיש  פי"זול

 ,דין די לשיש בנקיון יסודי בלבדמעיקר הדעתו שם דאלא ד). מנהג בני ספרדשכן ו )ח"ג פ"י אות יא( אור לציוןה וכ"כ ,ראשון
לדעת אולם  (.אינו אלא משום מנהג דחיי' למיעוט התשמישהנ"ל  חומרת השו"עוכי אזלינן בתר רוב תשמישו שהוא בצונן, 

)הליכ"ש הגרשז"א זצ"ל  וכ"כ. לאחר מכן לכסותו( נוהגים מהדריןה)ו וכן מנהג בני אשכנז ן מלובנת.המ"ב צריך עירוי על אב

   .פ"ג אות ט והגה יח(
, נראה דא"צ עירוי על השיש וכמו"כ נזהר מלהשתמש ברותחים רק באופן רחוק ,חמץ חםעליו להניח  ךאם אין דראלא ש

 ויו"ד תשובה שם על סע' גהגהות ) "סתבחוכן הוא  ,)סי' תנא סוף אות טו(ב"ח הממשמע כד טא לא חיי'ודלמיעוטא דמיע ,רותחים

שוי ע"י שחיקת אבנים שיש הע אףד )הליכ"ש פסח פ"ג אות ד( הגרשז"א זצ"לדעת ו] .ע"פ הט"ז )סי' כג( תבואות שמשוב (קיד
כלים העשויים מאדמה ד (נא ס"ק ד)סי' ת מ"אהכ לדקיי" דלא דיינינן להו ככלי חרס, ,מהני להו הכשר ,חום שמצרפם ע"י

דינם כלי דחולק על המ"א  )או"ח סי' קכ ס"ק ב( חזו"אה. אולם )ס"ק יח( מ"בה וכן פסקאין דינם ככלי חרס.  שנתיבשו בחמה
  .[ועי' להלן לענין סוגי השיש המצויים בזמנינו .א'המנהג כסברא ה. וחרס

די"ל דכיון שיש בו גוף חימום הנוגע במים  ,ע"י קומקום חשמלילהכשיר השיש לפי דעת המ"ב מעתה יש לדון האם מועיל 
 דלמא חשיב כעירוי על אבן מלובנת. 

 אבן מלובנתעירוי על הכשרה על ידי . ג
 וראשית כל יש לבאר מעלת ההכשר ע"י אבן מלובנת והטעם שעדיף מעירוי בעלמא. 

שאין יכולין להכניסן ביורה משימין בהם מים רותחין נהגו במכתשות של אבן הגדולים " )נ"ה ח"ב מ:( רבינו ירוחםהכתב 
". הוי הגעלה דכלי ראשון "גדכל כהו אות ח( "הכפ"ה ) "מבהגהוכתב . ומכניסין בתוכם אבן רותחת ועולה הרתיחה בכל שפתם

 .)סי' תנא( הב"יוהביאו 
צריך ללבן אבנים באש ש ,מץ רותחדף שלפעמים מניחים עליהן חקערות גדולות או לענין  כת' סי' תקפא()פסחים  ובמרדכי

הכ"ג פ"ה קושטא  סדפו) "מבהגהל להכניס תוך היורה. וכן הוא וכי אינובקערה גדולה ש וכן יעשה ,על הדף ויערה עליהן םויניח

  .י( אות)הל' הגעלה ובמהרי"ל  כלל נח דין ע() ו"הבא )שם(,במהרי"ו  ,תשמב( )סי' באגור ,קל א(
 כלי ראשוןכ ודינם אאבן מלובנת עירוי על . ד

 שכת' )סי' תנב(בב"ח  עייןאלא ד אש."ר על הכהגעלה בכ ודינעל אבן מלובנת  מכ"רעירוי דוהנה משמע מהפוסקים הנ"ל 
 "מהגהרי"ו ובבוהא דכתוב  ,כלי ראשוןכלא הוי שבמקום שבעינן הגעלה בכלי ראשון לא מועיל עירוי על אבן מלובנת ד

אם תמצא לומר דכפו  'דאפי "לאי נמי ס ,עירוי "יאלא ע הגדולה דידוע דלא השתמשו בנראה דאינהו מיירי בקערה הנ"ל 
אבי"ה רה שנהגו כהלפי מאלא ש ,עירוי "ישהוא ע האחר רוב תשמיש ההקערה על המחבת שאצל האש אנו הולכין ב

 , ע"כ.ודאי דלא מהני הך הכשר דליבון אבנים לא אזלינן בתר רוב תשמיש,להחמיר ד
 סק בסי'שפרמ"א ב דיעויין י. ועודורלהדיא לענין בליעה שאינה ע"י עי ראשונים הנ"ל מייריהדהרי  ,ל דבריודצ"ע ע אלא

כהראשונים הנ"ל שמועיל אבן מלובנת. נ"א סע' ו' תבסימן ומאידך פסק  ,ש הכליילא אזלינן בתר רוב תשמתנ"ב סע' ו' ד
 .ס"ק ז וס"ק יח(שם ) במ"אבואר וכן מומכ"ז מוכח דעירוי זה חשיב כלי ראשון דלא כהב"ח. 

יש לסמוך  "רהוי ככד מבואר מהרי"והגהות מיי' והשמ מחמתשושוב הכריע  ,הביא דברי הב"חש )סי' תנא ס"ק יט( א"רב עי'ו
 ש"ךהביא מהש)א"א ס"ק יח( בפמ"ג ועי'  ., ע"כ"רמישן הוא רק ע"י עירוי מכבקערה וכיו"ב שרוב תש עירוי זה דמועיל עכ"פ

הביא דברי  )ס"ק נ( בהמ"ו ע"כ., , וכן ראוי לעשות לכתחלהנתכל שבלע בחמין לא מהני אבן מלובשמשמע ש (דס"ק ל קלה )סי'
א אינו בן יומו בקערה וכיו"ב אין להקל לכתחלה להגעיל ע"י אבנים אלא בידוע שהו 'נראה דאפיד הא"ר להלכה, והוסיף

 [.)ד"ה דכל( יאור הלכהוב "זס"ק פב במ"ב עוד , ע"כ. ]ועי'מתשמיש כלי ראשון
 ון או שנישערות מכלי רא. להה

)יו"ד  ובט"ז ()סי' תנא אות ו לבושב. וכן הוא כ"רמים רותחים מעירוי על אבן מלובנת צריך להיות מד )סי' תנב אות ב( בב"חועי' 

)סי' תנא  והמ"ב )כלל קכה אות כ( החיי"א ווכן פסק .מכלי שניעירוי דמהני אף  כת' ע( אותכלל נח ) ו"האה. אולם סי' קלה ס"ק יט(

נין על]ובזה.  דטוב להחמיר, אלא דמהני עירוי מכלי שני או מכלי ראשון שנפסק הקילוחפסק  )סי' תנא אות ל( והגר"ז. ס"ק קיד(
תהיה חמה בחום גבוה יותר מחום המים, דהרי תכליתה שהמים לא יצטננו )והכל לפי הענין(. וכ"כ נראה שדי שהאבן חום 

שאבנים קטנות אינן מחזיקות חום  ע( אות)המיוחס לרבינו יונה כלל נח  באו"הועי' עוד . )פי"א הגה ל עמ' רסג(הגעלת כלים בספר 
 [.זמן רב ועל כן נהוג ללבן אבנים גדולות

 האבן רחוק ממקום הנכשר להניח. ו
, תו מקום כדי שילכו הרותחין בכולובאו הבמקום אחר וישפוך עלי היניח היקסאם האבן מפששכת'  )שם( במהרי"ו עוד ועי'
משמע שמועיל ו ,מים לא יגיעו מחמת כובדה, יש להניחה במקום אחרהעליו  תבמקום שהאבן מונחמבואר שאם  .ע"כ

רך זה יש ו מקום. ובדוא"צ להניחה דוקא על אות ה,ולערות עלי ,להניח את האבן אפילו סמוך למקום שרוצים להכשיר
או חבירו יתפוס האבן  ,להסירן ולערות רותחין שםיש להזהר , ותוצצהאבנים חשכתב שבאופן ש שם() מהרי"להלבאר דברי 

וע"כ מש"כ דיש להסירן כוונתו כהמהרי"ו שנותנת קצת במרחק. וכ"כ  בצבת והוא יערה וישפוך הרותחין על גביהן.
שמבואר  במ"באלא דעי'  .)סי' תנא על סע' כ( "אובא )שם ס"ק נג( במ"בהמובא )סי' תנא ס"ק יב(  בט"זוכן הוא )רסי' תנב(  הדרישה

 .באות ז'( בסמוךוכמו שבארנו )דכ"ז בתנאי דהמים מגיעים תיכף למקום הצריך הכשר 
  כל הכלילהעביר האבן על . ז

סק , וכן פע( אותכלל נח ) ו"הבאכל הכלי. וכן הוא בעביר האבן על כל הכלי עד שהמים יעברו השיש ל תשמב( )סי' אגורה וכתב
כן פסק ושאף בצדדי האבן מהני הכשר זה אע"פ שאין האבן מלובן נוגע שם.  (ב)סי' תנב ס"ק י בט"זועי'  .סע' ו(סי' תנא ) הרמ"א

כתב ש)סי' תנא ס"ק כז(  בחמד משהעי' ומגיעים תיכף למקום הצריך הכשר. ] מיםהאלא שכתב דכל זה כש ,)ס"ק נג( המ"ב
  .לא הביא דבריו[המ"ב . אולם אבן ושופך עליומכניס שם הכלי שיש לו בית קיבול ש

 "ו| ה'תשע פרה -גליון רנ"ט | פר' שמיני 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
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העידו לי ששאלו קצת חסידים להרב כמהר"ר 
יוסף קארו זצ"ל והשיב להם פוק חזי מאי עמא 
דבר. גם העידו שגם האר"י היה אוכל אותם. 
עכ"ל מז"ה זלה"ה. והנאהו להרב הנזכר 

 ונתקררה דעתו דעת עליון.   
ינם וכעין סברא זו איכא נמי בפלפלין דא

ממשיכים להוציא פירות משובחים אחר השנה 
 הראשונה והשניה.

דהביא )ערלה סי' י"ב ס"ק ג'( אולם יעויין בחזו"א 
דברי הרדב"ז והברכ"י )יעויין שם מ"ש להעיר 

ונראה לדינא  -על דבריהם(, ובסוף דבריו כתב 
דכל שהגרעין מגדל פרי בשנה הראשונה וגם 

אין בו משום  הגזע אין מתקיים יותר מג' שנים,
ערלה וכדברי האחרונים הנ"ל ]ומש"כ שהולך 
ומתקלקל אחר שנה אין טעם זה עיקר, אלא 
העיקר שאין מתקיים שנים הרבה[, ואף שפרותיו 
כעין פרי עץ ומוציא מן הגזע. ע"כ. ומשמע 
מדבריו דלדינא בעינן שלא יהיה מתקיים יותר 
מג' שנים. ואף שמהמשך לשונו שכתב "שאין 

שנים הרבה", משמע דג' שנים לאו מתקיים 
 -דוקא. יעויין בדיני ערלה )ס"ק ל"ח( שכתב 

אילנות הרכים שאינן מתקיימין יותר מג' שנים 
אלא מתייבשים וכלין וכו', וכשזורעין גרעיניהם 
עושין פירות בשנה ראשונה אינן בכלל אילנות, 
אלא בכלל ירקות ואינן חייבין בערלה. ע"כ. 

ינא אלא באינן מתקיימין ומשמע דלא היקל לד
יותר מג' שנים. ויש כמה מיני פלפלין 

 המתקיימין יותר מג' שנים.
ולענין פלפל חריף הנקרא בזמננו פלפל שטה, 
יל"ע טפי, דהמגדלם בביתו רואה שדרכם לגדול 
כמה וכמה שנים, ועוד דבהסתכלות פשוטה 
נראה דמוצאים פירות טובים אף לאחר כמה 

 שנים.
ש מקום להקל מחמת דעיקר אלא דבזן זה י

אכילתם הם ביבשותם כתבלין, וכבר הובאו 
דברי תוספת יוה"כ דכתב דלדעת הרמב"ם ליכא 

 בהו ערלה מחמת סברא זו. 
אולם אכתי יל"ע מה יהיה הדין באדם הנוטעם 
בביתו על דעת לאוכלם בעודן לחים. ועוד 

שכתב בסתמא )דיני ערלה סק"ט( דיעויין בחזו"א 
בכל עץ מאכל ופלפלין חייבין דערלה נוהגת 

 בערלה. ע"כ. ומשמע דלא ס"ל כתוספת יוה"כ.  
ומבירור בין ועדות הכשרות השונות עולה דיש 
ועדות כשרות המקפידות לצרוך פלפל שטה 
דוקא מיבול חו"ל )דהא קיי"ל דספק ערלה 
בחו"ל מותר כמבואר בשו"ע יו"ד סי' רצ"ד 

 ס"ט(.      
 

 יט"א[]נכתב ע"י הרב ש. פ. של

 פניני מוסר
 פרשת פרה

 - טהרה מטומאות היצה"ר -פרשת פרה 

מהפטרת פרשת פרה שאינו מדבר כלל מטהרת "
הטומאות רק מטהרה מהחטאים ועוונות, כמו 

מכל גלוליכם אטהר שנאמר "וזרקתי עליכם וגו' ו

אתכם, ונתתי לכם לב חדש וגו' ועשיתי את אשר 
בחקי תלכו וגו'... ביום טהרי אתכם מכל 

 עונותיכם", ומה שייכות הפטרה זו לפר' פרה.
מזה מבואר כמו שאמרנו, דעיקר הטהרה בפרה 

הוא משורש היצה"ר ומטהר מכל טומאה אף 
 מטומאת מת שהביא הנחש לעולם...

מהיצר הרע וכמו שיהיה לעתיד וע"י טהרת הלב 
דכ' "והסירותי את לב האבן מבשרכם" וגו' עי"ז 

יתבטל כל הטומאות הבאים ע"י יצה"ר והקליפות 
כאמור. וזש"נ "וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל 

גלוליכם" וגו' וכן טהרת הפרה מורה שמטהר את 

ישראל מכל שרש קלקול הנחש, ועי"ז יש טהרה 
ר' צדוק הכהן, )". מת... לכל הטומאות ואף לטומאת

 פרי צדיק לפרשת פרה, ז(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 
 

 עומדת בטוב על הכלי  מלובנת איננההאבן ה. כשח
יש להחמיר בקערות שיש להם אוגנים ובליטות כעין כפתורים ופרחים שאז א"א ד שכת' ח"ס"ק י סי' תנ"א אבמ"ועי' 

דלא )שם(  הט"ז דעתדאע"פ ש 'שכתמחצה"ש ב ועיי"ש. ולכן אין להם תקנה אלא שיכניסם ליורה ,להעביר האבן ע"פ כולם
דהט"ז מודה בכה"ג כי  )ס"ק נג( המ"במודה דלא מהני. ופירש יש להם אוגנים מ"מ בכלים ש ,גע בכל מקוםת האבןבעינן ש
וכן  הכשר זה. לא מהני כשאבן מלובנת איננה עומדת בטוב על הכליד . מבואר, ע"כמי הרתיחה לא יגיעו תיכף שםשאפשר 

 . ס"ק כ'מ"ב וב שם בפמ"ג ,'ס"ק זשם ב אמ"ב הוא
  הנכשר הכלי עלמונחת  ה. כשאבן מלובנת אינט

שגוף  , כמו שמצוי בקומקומים חשמלייםך הכלי ששופך ממנושהאבן מלובנת בתובאופן  זהעירוי  האם מהני ויש לדון
  .החימום נמצא בתוכם

 בלעאדמיקר ליה  ו.(ע) כמ"ש בפסחים ,משום שמתקרר"ר ככאינו בעלמא דטעם דעירוי  )שם על סע' ו( בביאור הגר"אועי' 
המניח איסור חם על  וע"כ ,כלומר כלל בידינו "תתאה גבר". בעירוי על אבן מלובנת, שהאבן מחממת העירוי, ע"כמשא"כ 

מתגבר ומקרר את העליון ואין האיסור מתפשט בתחתון יותר מכדי קליפה. אולם אם נותנים על מקום  מקום קר הוא
 הגר"א כת'וכממש וכחו לבשל ולהפליט ממקום התחתון.  "רתחתון אבן מלובנת אין המים מתקררים ועל כן דינו ככה

 .)ח"י סי' קצב אות ב( בשבט הלוי וכ"כ כי סוף סוך התתאה קר.האבן תוך הכלי לא מהני  שאם"ז י"ל ולפי .ס"ק נ(שם ) המ"ב
 י הנזחלעירו. י

מקדירה רותחת שהלך דעירוי הנזחל  )סי' קפא( תרוה"דהשפסק ע"פ  )סע' ז( בסי' צ"ב רמ"אהאלא דאכתי יש לדון בזה לפי 
 נח'ו ., ע"כוהקדירה הצוננת נאסרה, אם היד סולדת בקלוח הנוגע בקדירה כעירויאל קדירה צוננת, אם לא נפסק, הוי 

)סי'  החו"דמבשל. אולם דעת  זה עירויד )סי' צה ש"ד ס"ק יח( פמ"גהמבשל או רק מבליע ומפליט. דעת הפוסקים אם עירוי זה 

ענין בליעה שפסק ל )יו"ד ח"א סי' מב ענף ב( באג"מועי'  )על סי' צה(. יונה כנפיב הואוכן  מבליע ומפליט. רקשס"ק כג(  צב בי'
  .שמבשלפסק  )ח"ג סי' קג אות ה( השבט הלויאולם  .החו"דופליטה באיסורים כ

ים דעירוי הנזחל אינו מבשל אלא מבליע ומפליט י"ל דעירוי מכלי שיש בו אבן החו"ד ודעימיה הסוברלדעת י"ל ד מעתה
מבשל י"ל דעירוי מכלי שיש בו אבן מלובנת הנזחל  הסוברים דעירוימלובנת אינו מהני ככ"ר. אולם לדעת הפמ"ג ודעימיה 

מ"מ וי זה מבשל רק כדי קליפה שאין עיר ש"ד ס"ק לח() ב"סי' צבבפמ"ג ואע"פ שמבואר  .ככ"ר מהניאם לא נפסק הקילוח, 
השיש דהרי לא מחמירינן דמבשל אלא כדי השלחן או דבר גוש שהונח על  צריכים עירוי זה מחמתד במקום עכ"פ מהני

 בגליון קע"ג. ענין עירוי הנזחלבבס"ד  והארכנו .שעה"צ אות יז(ו )סי' תמז ס"ק כדבמ"ב קליפה כמבואר 
 האש עירוי מכ"ר שעל גבי. יא

אלא דיש . אינו מילתא דפשיטא כעירוי על אבן מלובנת דלהחשיב מים חמים הבאים מקומקום חשמלי"ל מבואר ולפי הנ
דס"ל דהמערה מים מכלי  הנהגות חזו"א אות יא(ו)טעמא דקרא עמ' רלה אות יא  חזו"אהוזה ע"פ לומר דמהני מטעמא אחריתי, 

וכדבריו משמע  שהקילוח מחברן וגם הוא נחשב ככ"ר. ראשון העומד ע"ג האש לתוך כלי אחר דין כלי ראשון יש לו,
ולפי"ז עירוי מקומקום  .בדעת הפמ"ג( עמ' קכ א)הלכות כלי ראשון אות  חמודי דניאלהוכ"כ  .)סי' צה ש"ד סס"ק יח( פמ"גמה

 ניאלמודי דבחוכמבואר  כהחזו"אדפשטות דברי הפוסקים אינו  אלא .עירוי על אבן מלובנתשהגוף חימום בפנים נחשב כ
 .()שבות יצחק ח"ט עמ' קכב זצ"להגריש"א  פסק, וכן (שם)

 הכשרה ע"י קומקום חשמלי - תוך הכליב תכשהאש נמצא .בי
 אבן מלובנת. ם חשמלי במקום מקולא מהני עירוי מקוהחמיר דליש  ,ם הצריכים עירוי על אבן מלובנתמעתה י"ל שכלי

אלא חומרא לכתחלה כמבואר  הוהשיש ע"י אבן מלבונת אינ נותשולחהצדדים הנ"ל כיון שהכשרת ה ףדי"ל דבצירואלא 
מכלי  יש מקום לסמוך על עירוי ,)כמבואר לקמן( רותחת יתקלקל מחמת האבןשיש שה וכמו כן פעמים יש חשש ,לעיל

נחת אלא דטעמו משום שהאבן מו) )הליכ"ש פ"ג הגה יח(הגרשז"א זצ"ל . וכן דעת שהאבן מלובנת בפנים כגון קומקום חשמלי
מהני אף אם הקומקום אינו  דזה ונראה]. )אשרי האיש פנ"ג אות לז( והגריש"א זצ"ל ולפי הנ"ל טעם זה צ"ע( תוך המים עצמן

תנור רותח גרוף ש )סי' קכא ס"ק נח(בדרכ"ת הובא  )סי' תנא מ"ז סס"ק ה( פמ"גבעי' ) גוף החימום רותחכל זמן ש ,חובר לחשמלמ
מודה "ל די , מ"משחולק על הפמ"ג )סי' תנא ס"ק כז( "תבשעהובא  )סי' ה( הר הכרמלהדעת לפי . ואף חשיב כאש ממש וקטום

 .[(מחשובי הפוסקיםשמענו ן וכ .דמהני כי מונע התקררות המים דלא גרע מאבן מלובנת שאינה חמה אלא מכח האש בנ"ד
לפי  יש מקום להקלומ"מ  .מלובנתעירוי רותחין על אבן  "ילהכשיר את השיש שבמטבח ע יש בני אשכנזליוצא שולפי"ז 

ולאחר מכן  מקומקום חשמלי, עירוי ללסמוך ע המבואר לעיל לאחר המתנה מעת לעת משימוש האחרון בחמץ חם,
)עי' בסמוך בסוגי השיש(, יש כלל רותחים   "י ם שלא ניתן להכשיר את השיש עובמקו. וכן נוהגים לכתחילה יש לכסותו

ולבני ספרד די בעירוי  .ש לנקותו היטב ולכסותו כיסוי עבהם, ולאחר מכן יחחמץ ן בלהמתין מעת לעת משימוש האחרו
 .(בגליון צ"ה לענין הכשרת השיש מבליעת בשר או חלבמש"כ ועי' )רותחים ללא צורך באבן מלובנת כנ"ל באות ב'. 

 033המשווקים סובל עד  "פוע .(נוהוא הנפוץ ביותר בזמני) .מורכב מאבן גרניט שיש גרניט: י השיש המצוים הם:גוס]והנה 
זהר שחומה לא יהיה גבוה יאבן מלובנת עליו לה "יעירוי רותחים. והמכשיר ע ע"ימעלות חום. ועל כן שיש זה ניתן להגעילו 

קבלים אחריות על עירוי שיש יצרנים שאינם מ ע"פ. א(קיסר" נקרא "אבן)ו "קוורץ"י מעשושיש קיסר:  .יותר מהחום הנ"ל
ויש ) "רעירוי מכ "יניתן להכשירו ע "זולפ יצרנים, השיש עמד בעירוי של מים רותחים. "ישנעשו ע תניסיונולפי  מ"מ, "רמכ

עדיף לערות מים פושרים על כל השיש לפני העירוי למנוע כל חשש נזק )ויש לייבש את המים "מ . ומ(לכסותו לאחר מכן
 אבן מלובנת כי עלול ע"י(. ואין להכשירו )סי' תנא ס"ק נ( במ"בר כמבוא הפושרים כדי שלא יקררו את מי ההגעלה שלאחר מכן

עשוי מאבן  שיש חברון: .ולאחר מכן לכסותו בכיסוי עבהאת השיש  יש לנקותמבקיעת השיש,  חושש ואם להתקלקל.
יש  "כמים רותחים או סיר חם. וע "יים להיווצר בה סדקים בקלות עחברון, והוא אבן חלשה בהרבה מהגרניט, ועלול

 .[אותו בכיסוי עבה יכסהלאחר מכן לנקותו היטב ו
 וכלי חמץ על מנת להכשירעל  לי פסחלערות מכ. גי

נוהגות שלא להשתמש בקדירה ששופכין שנשים ששכתב  תנב( )ססי' ז"טבחמץ. עי'  כלי ולענין שימוש בכלי פסח ע"מ להכשיר
 כ."ע ,ואין בו ריח ולא טעם דאין בו איסור כלל בפסח ,בורותחין על האבן שמכשירין בו כלים מטעם שהריח של חמץ נכנס 

כתב דצ"ל דהט"ז  (מ אות תנא' סי) ובא"ר זיעה העולה. ומשום, נצוק יישב דנהגו להחמיר מחשש( ס"ק נה תנא' סי) יעקב והחק
( ולא על להטפיח "מע לא חשש לזה משום דס"ל דלא נאמרו חששות הללו אלא במערה על איסור בעין )לכל הפחות טופח

יש  דלמעשהשכת'  (ג )אות ד"תמ' בסי מ"מ עיי"שע"כ. ו הוא, היתר פסח קודם חמץ והכא איסור דהתם ועוד איסור בלוע,
  .להחמיר בדבר

. לי מיועד לפסח על גבי כלי חמץדמשום ניצוק אין לערות מכא"א ס"ק ד(  שם) הפמ"גבשם  ס"ק ד( )סי' תמד בשער הציוןוכן פסק 
 מותר התבשיל הרי קדירה באותה בפסח והשתמש עבר ואם ,(שריד כתב שם הקלוח נפסקואם ) ' תנא אות נט()סי בגר"זוכ"כ 

מסתפק אם דין זה נאמר  פסח פ"י ס"ק כד( )חוט שני גרנ"ק שליט"אוה]. )סי' תמד אות כה( הכה"ח פסק וכן באכילה, ע"כ. 'אפי
בקומקום של שאר ימות השנה )נקי מחמץ( ע"מ להכשיר השיש  ולפי"ז יש להשתמש .אף בכלי שאינו בן יומו או בכלי שני[

  בגליון קע"ו.דין ניצוק בהארכנו ולפסח. 
 -מסקנא דדינא-

יש לאחר מכן . יניקוי יסודולנקותו אחרון בחמץ חם, השימוש המתין מעת לעת מש להילצורך הכשרת השיש  :בני אשכנזל
 רותחים מקומקום חשמלי ולשפוך עלי ,מ"מ יש מקום להקלו כסותו.ל נוהגיםיש ו רותחין על אבן מלובנת.עליו  להערות

תחלה כדי  אותו מקוםינגב צטננו השכבר  שיעל הש מים ישאם ו )אפילו אינו דולק כל זמן שיש לשער שהמתכת רותחת.
ת או ע"י תו להערות עליו על אבן מלובנורואם אין באפש ולאחר מכן יהדר לכסותו. .(המים הרותחין ששופך נושלא יצטנ

סוגי השיש  רותחים כלל )עי' לעיל באות י"ב ם השיש אינו סובלואקומקום חשמלי עכ"פ ישפוך עליו מים רותחים ויכסנו. 
  כיסוי עבה. ויכסנונו היטב המצויים( ינק

ים על ידי עירוי מים רותחו להכשיריש  ,אחרון בחמץ חםהשימוש המ ת מעת לעתיסודי והמתנ ןויקינ לאחר :בני ספרדל
  די לשיש בנקיון יסודי בלבד(.מעיקר הדין לבני ספרד  ומ"מ) ש יתקלקל יכסנו על ידי כיסוי עבהמכלי ראשון. ואם חושש שהשי
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