
  

האם פורים חשב כפים 
ברכות חדשות לעין סעודת ז'

ת"ר מברכין ברכת חתים בעשרה כל
יםהוא שבאו פ, אמר רב יהודה ושבעה

  .ז:] [כתובותחדשות 
אומר ר"י[שם ד"ה והוא שבאו] וכתבו התוס' 

א אלא בבי אדםדפים חדשות אין קור
מחה יותר. ושבתשמרבים בשבילם הש

בין פים חדשות דאמרין באגדהדחש
"ה פיםמזמור שיר ליום השבת אמר הקב

מיחדשות באו לכאן אמר שירה, התם 
ה.עודבשמחה ובס מרבין לכבוד השבת

  .[סי' י"ג]וכ"כ הרא"ש 
כתב דשבת ויום טוב[אהע"ז סי' ס"ב] ובטור 

כפים חדשות בסעודת ראשון ושי הוי
ת, אבל לא בסעודההלילה ושחרי

לישית. הה כתב להוסיף מדיליה דה"הש
   דיו"ט חשיב כפים חדשות.

"ח][כתובות פ"ק סי' יק אחריו היש"ש והחזי

ת חשיבויואשון של גלוכתב דה"ה יו"ט ר
שות מהאי טעמא דשמחיםפים חד

לקראתו ומרבים בשבילו בשמחה חשיב
ודלא כמהר"ש מווילאפים חדשות. 
רשבועות ביום א' אח שכתב דאם חל

החתוה אז יש לברך שבע ברכות, אבל
הפסיק ברך דאזאם חל ביום ב' אז אין ל

  ש. ם ע"יום ראשון של השבוע בייה
ות ביו"טברכן לברך ז' אלא דקט דאי

דס"ס כבר אזלי ליה פים חדשותשי, 
ביומא קמא, דבשלמא שבת ויו"ט ב'

ת הם והוי כפים חדשות אחרות,קדושו
שכתב הטור יו"טא"כ יו"ט שי. ואף מש

ראשון ושי "ל דט"ס הוא מדלא כתב
של גליות, א" דאייריטובים  ושי ימים
"ט שיבשבת דאז הוי יו אשוןשחל יו"ט ר

ברא. עכ"ד ע"ש.חדשות, וכן מסתים כפ  
וגבי מ"ש הטור דהוי כפים חדשות

אבל לא בסעודה בסעודת הלילה ושחרית
הטעם מפי שאיה שלישית, כתב הב"י

יקר כ"כ דהא איכא למ"ד שיוצא במייע
  תרגמא. 

ז סי' ס"ב ס"ח][אהע"ע ולדיא פסק השו"

י הוי כפיםוש דשבת ויו"ט ראשון
אה ושחרית אבל ללילת בסעודת החדשו

  בסעודה שלישית.
וכתב הרמ"א דעכשיו הגו במדיות אלו

בסעודה ג', ואפשר משום לברך ז' ברכות
"א מטעםלבא פים חדשות, וידרגילים 

דרגילין לדרוש והדרשה הוי כפים
  חדשות.

–למהר"ש סים אלגאזי [הלכות והה בגופי 

אם אירעשאל עלת פורים] ' למלשוות הגמ
ם פים חדשות מהובפורים ואין ש והחת

לברך ז' ברכות. והשיב דפשיטא דמברך ז'
י"ד, כי תבעיא לך ביום ט"ו,ברכות ביום 

דפים חדשותה כיון דעיקר טעמא ואפ"
הוא משום שמחה ומשתה בט"ו מי

  ום.ב ולא יאיכא, ד"ימי" כתי
יע"אמיר אחרי בואי לאז - וכתב עוד שם 
רב בעל כסתל הים בפי בעהרציתי הדבר

דולה ז"ל, וכתב אלי כי הן אמת ראיותיהג
ושטאכוחות מצד הדין אבל לא ראה בק

ו אין לאוהגים כן. וחזרתי וכתבתי ל
    ה. עכ"ל.ראיו ראי

כתב[או"ח סי' תרצ"ו ס"ק כ"א ב'] ובשולחן גבוה 
יום י"ד ולילו אומרים שבע בפורים -

ת. באר' ליכא פים חדשואפי ברכות
   שם גופי הלכות.ב בהיט

ועל מ"ש כן בשם הבאר היטב יש להעיר,
קי"ב גבי מ"ש[או"ח סי' תרצ"ו סדהבאר היטב 

ה"ל:כתב בזישה בפורים] המחבר דמותר לישא א
ועיין בספר גופי הלכות, ועמ"ש באהע"ז

- ושם כתב  . עכ"ל.סי' ס"ב ס"ק יו"ד
חדשות.ים וצ"ע אם פורים קרא פ

  "ל.כה"ג. עכ
ופי הלכות, ואףן דלא הכריע כגזיוא"כ ח

לא הזכיר כלל דבריו להדיא, אלא ציין
א באהע"ז, ובאהע"זלדבריו ולמ"ש הו

בוה"כ לא ה"ל לשולחן גהיח בצ"ע. וא
  לכתוב כן בסתמא בשם הבאר היטב.
שכתב(ובעיקר דברי הבאר היטב 

כה"ג היח הדבר בצ"ע, חפשתידה
ק כ"ד שכתבומצאתי בהגה"ט ס"ה"ג בכ

פים חדשות עי'אם פורים חשב  -
בתשובה סי' ס"ו ס"ז ס"ח. עכ"ל. וחפשתי

המצאים לפיו ולא בתשובות כה"ג
בעי אה דכוותו לתשובותור -מצאתי 

חיי או"ח ח"א דלא באו לדפוס. וראה
  ות ה"ל).ו התשובדלפי הבאר היטב הי

    בס"ד

  מיקתאעא מעת ש

  לבשר וחלב אחד תורבלהשתמש האם מותר 
  . המאכלים מכוסים ו.. אפיית דברים יבשים ע"מ לאוכלם עם מין השי ה.  .ליבון קל  ד. .זיעה בתורים שלו ג. .זיעה בתורים ב. .ריחא בתורים א.

לאפות  לכתחילה והאם מותר ,ה אחר זהוחלב בז רבשל תוראותו אם מותר להשתמש בש לדון לעין השימוש בתור לבשר וחלב, י
  . י ע"מ לאוכלו עם חלב (או איפכא)דבר מאכל סתמי בתור בשר 

  בתורים א. ריחא 
ע"י  הפלטת מהמאכל ריחא מחמת יש לדון בו משום בליעות )(בין בפרד בין בזה אחר זה חלבואו לבשר השתמשו למאכל איסור ש ורת

וכ"כ בדעתו (סי' קח סע' ב)  בשו"ע כמבואר ,אבל בבישול ליכא משום ריחא[ אף ע"י "בישול" פלטתש עהזי צליה" ומחמתאו "אפיה 
שקט אפי' בדעת השו"ע דאף  ס"ק טז)שם ( ש"ךהוכ"ש לדעת  ,"ק ט)ס שם( מ"בה ולאחריו (סי' תמז ס"ק ד) במ"אוכן פסק  ,שם בבאר הגולה

  ].אות מו)( כה"חב  וכן פסק ,(קיצור דיים אות ה) בחו"דקה. ועי' סימפריחא משום דהקדרה  בצלי קידר ליכא משום חשש
 תוס' פסקוו .](סו:) בע"ז עוד '[ועיריחא לאו מילתא  ולדעת לוי ,ריחא מילתארב  לדעת ,(עו:) פסחיםברב ולוי  חלקולעין ריחא באמת ו

ועוד   (ע"ז פ"ה סי' ח) רא"שה ,(פסחים שם) רש"ימילתא, אולם  איחדהלכה כרב דר  (פסחים שם) ר"חו  פסחים עו: ד"ה אסרה)ו (ע"ז שם ד"ה רבא
  כלוי דריחא לאו מילתא. פסקו ראשוים 

) סי' קח ש"ד ס"ק יד( הפמ"ג 'כת להחמירובטעם  .בדיעבד לית לן בהולכתחלה יש לחוש לריחא  דמ"מ כתב (חולין לב. ברי"ף) הרי"ףש אלא
הוי משום דיש לחוש למ"ד ריחא ד 'דחה צד זה, וכת (פסחים עו: אות ב) בחי' רע"א  םלאו. להיאיכא ואסור לבטל איסור לכתח כי משהו
  .מילתא

דבכה"ג  האו"הלדעת  (הרמ"א)חשש תור קטן וסתום אלא שלעין  ,)שם( הרמ"אדעת כהרי"ף, וכן  (סי' קח סע' א) השו"ע שה פסקלמעו
   .מס"אפי' בדיעבד אין להתיר אלא במקום הפאיכא ריחא לכו"ע וע"כ 

במדידות  שהוא תור קטן לחומרא שיעור י"ב עשרויםשוי"א  .א מח' בזהישהב (סי' צז ש"ד ס"ק ה) בפמ"געי'  שיעור תור קטן,[ולעין 
   .]ואכמ"ל ס"מ. 73על  73-ס"מ, ולחזו"א הוא כ 61על  61- הוא קרוב לח' טפחים על ח' טפחים. ולדעת הגר"ח אה השיעור הוא כשלו 

 דוקאמותר (ואם התור קטן וסתום לדעת הרמ"א  עבד שרייד, וב יחד בתור אחד בלה וכדו'ו  כשר לצלות בשר ןיא ע"כ לכתחלהו
עתו אף אם כבר  דאלא דל ,(סי' צז סע' ג) השו"עוכן פסק אם דעתו לאוכלו עם גביה. לחם עם בשר  לאפות וכמו כן אין .הפס"מ)מקום ב

אם צלו בשר כשרה עם בשר בילה בתור א' מותר בדיעבד הכא כיון דאפשר לאכלו ד גע"אד ,אין לאוכלו (או איפכא) בשרעם  אפאו
פת אחר, אבל אם אין דאם אפה פת עם בשר, אסור לאכלו עם חלב, אם יש לו  (סי' קח סע' א) ארמ"ה אבל דעתבלא חלב הוי כלכתחלה. 

עות ממשד הרמ"א עלהקשה ש(סי' קח ס"ק ט)  גר"אה ורבביא עי'ו[ , מותר בשיהם, דזה מקרי לעין זה דיעבדברויח לו פת אחר 
  .דבריו אים במשמע בדברי הרמ"א]ו, ליישבו מש"כ אליבא דהרמ"א )ש"ד ס"ק ב(שם  בפמ"ג. ועי' דלא כדבריו םהראשוי

פסק ה לאאא"כ האוכל וגע ממש בדופן התור ל ,אבל בזא"ז אין לחוש שהריח יוציא הטעם הבלוע בתור ,ם יחדיאולם כ"ז כשאופ
משמע דבכל גווא אין הכלי  סע' א) שם( רמ"אבאולם  ,(שער לט אות יט) באו"המבואר כן [ו (ס"ק יב) ש"ךב המובא בתשובת מיי' כמ"ש כלי,
. זצ"ל מחודשים דבריוו ,ע"פ ביאורו בדברי תשו' המיי' הרמ"אקט כ (סי' לה ס"ק ב) החזו"או שתמה על הרמ"א. (שם) רע"אב , ועי'אוסר

  וכן  ,(ס"ק ב) פת"שוב (אות ו) בג' מהרש"אהובא  (סי' סב)וך בית יהודה יהחש"ך לכבר הסכימו ו .(יו"ד ח"א ססי' ט) באג"מ"כ בזה שמ ועי'
  ]. (סי' תא א"א ס"ק ל) פמ"גב קט

האוכל וגע  ןאיש "זא כאין לאסור מחמת ריח ,(או להיפך) חלבי בתוראו בשר  ,טרףבתור  בשר כשר ולפ"ז הרוצה לאפות או לצלות
  וע"כ בתורים שלו שאין דרך להיח המאכל ישירות על דפות התור אין לחוש לזה. פות התור.ממש בד
  בתורים   ב. זיעה

ממאכל היא בלעת בדופי התור ויוצאת מי ע"י זיעה הרי דא דאכתי יש לדון מחמת הזיעה שבאוכלים המתבשלים בתור אל
  .שמתבשל לאחר מכן

 הרמ"אוכן פסק  ,משקה עצמו, כלומר זיעת משקה בכחו לאסור ככמשקים "משקים"ת דזיעכו)  ' (כלל כ סי בשו"ת הרא"ש ווהה מצי 
(טו"א דברמב"ם  שכתב "ח בההגת או"ה סדר שי אות לז)ו(א פמ"גבעי' ד לוקתתלוי במח כאוכליןאם דיה  "אוכלין"זיעת אלא ד .)סי' צב סע' ח(

ס"ק וסי' קח  פה"א ס"ק בסי' צב ( ביד יהודה ו  ט)  ק "ומ"ז ס ל ס"ק טו וא א"א ט ות ק "ז מ"ז ס תמ סי' (  בפמ"גאולם  ,יםוכלאכ םדאין דימבואר  ה"ד) פ"ז 
(תל'   טטו"דה דעת וכן, )א"א ס"ק ל( א"תסי' ב פמ"גבמיקל בזה והזכיר דבריו  (יו"ד סי' ד)  במשאת משהו. הוי כאוכלהוכיחו ד טז ד"ה ובגוף)

 ,ד) אות(סי' צב  בערוה"ש ו. וכן פסקדזיעת אוכלין כאוכליןמוכח  (חדשות סי' כד ד"ה וצריך ליישב) בשו"ת הב"חאבל  .וד, ועססי' קעו)
  . רבןדממ"מ אין זה אלא ד שכת'אלא  (ח"ד סי' קיב אות יב) י"מחבו  (ח"ד סי' פה) מהרש"םב

המאכל  אא"כ ,ולא באפה שהוא יבש ,קדירהר המתבשל בבדו דזיעה איה אלא בדבר לח כמ סע' א) (סי' תסא הבית מאיר הכריעוכבר 
אבל בתור שרחוק צד המעלה מן הפת הרבה לא מסתבר  ,יש זיעה קצת הדבזה אף באפי ,שברוב פעמים וגע בוסמוך ודבוק לכלי 

סי' תא אות  ( שבשה"צ לאא[ )סז(ח"ב סי'  "שמח וה ס"ק ג) שם( המ"ב וכן פסקו  .שיהא שייך בדבר יבש כמו פת דצד העליון בולע מן הזיעה
  ].ופקפק בדברי )קפ
כל אממהאת ישירות צהיו התבשיל, דהרי לא רק זיעה בתור תצא ותאסור ההבלועעה ישהז ,כ"שמבשל" תבשיל תה יש לחושמע

ן  כו [ .צג) י'(סס  רמ"אבכמבואר  ,אוסרת היוצאת עתה מחמת זיעה של תבשיל אחר בכלי הלועבהאלא אף זיעה  מאכל אחר אוסרת
רב  וב  (ח"ג סי' רח)במהרש"ם  וכן .)ח"א סימן קעו 'תל( כהטטו"דכ"ז דלא ו .ה"ל בבית מאיר וכן מבואר  ) מ"ז ס"ק כט סי' צב( פמ"גבהוכיח 
. (ס"ק טז)  הפר"ת . וכ"כאיה רק עולה אלא גם יורדתדהזיעה שמבואר  (ססי' צב) ר "בדגמועי' עוד  .דבריודחו  ח"א סי' כד) יו"ד ( פעלים
בתור   מ"מ ,צד)-צג יות(אות הכה"חוכן פסק  ,קט דהזיעה איה יורדת )סי' ק"ח ס"ק טז ד"ה ובגוףו (סי' צב פה"א ס"ק ב יד יהודהשה "פואע

   .]בזה מודים םאף הסגור 
  כן הביאו ,מעכבת מלקבל הזיעה םהרתיחה שבהדאם דפות התור חמים  מצדדשה"ל  הרא"שדברי  אכתי יש לדון בזה ע"פלא דא
אם הכיסוי  'דכל שזיעה איה ידס"ב אפי (סי' תא ס"ק מד) מ"אהאבל בלא"ה דעת  [וכ"ז אם הזיעה מי ידס"ב .(הגה ב"י אות עד) ה"גכב

   .]סמך על דבריו בדיעבד לעין חמץ בפסח באיו בן יומו(שם ס"ק קלו)  מ"בוה .חם לית לן בה
ו י"ל דהיי .וכן קטו ושא כליהם(סי' צב שם)  השו"ע והרמ"אמע מסתימת שמ החמיר אף בכה"ג וכן (פסקים סי' קג) התרוה"דש ואע"פ

וכן   כלל בתור, איה בלעתהזיעה שרפת מחמת רוב החום וי"ל ד רותח תור, אבל בזיעה בתוך בזיעה מחמת בישול מחוץ לתור
אם שפך אף בתורי ברזל והוסיף ד ,זא"שהיו מבשלים בב"ח ז יםבתור שלא חשש כלל לזיעה המובא בסמוך ץ"שאילת יעב ב מוכח

  ., וא"כ ה"ה ב"דוהוא הכשרו יד התור מתלבן ע"י היסקרין דמרוטב וכדו' אמ
רים המתבשלים בתור אין לחוש כלל לריחא והמאכל מותר, ולא חששו כלל ב וכן מוכח מדברי הפוסקים בסימן ק"ח שקטו דבד

היכן שהתור הסיקו  דכ"ז עיי"ש[אלא ד .הזיעה שרפת ריםבתויש לתלות שד )חי' (ח"ג סי אבן יקרההוכן העירוי מדברי  ,לזיעה
מ"מ יש לצדד דדיו כהיסקו בפים דהרי  גוף חימום סתר ורים שלו התאע"ג דו מבפים אבל אם הסיקו מבחוץ איכא משום זיעה.

(סי'   מגן לאלףו צז ס"ק יג)סי' ( יד יהודה, או"ח סי' שסח)( זאב"עי'  ,ועוד דהרי לפי הרבה פוסקים אף היסק מבחוץ מהי לליבון. חומם רב
   .]"למעלה םגוף חימושה"שכתב להקל מהאי טעמא דהזיעה מיד שרפת כ (יו"ד ח"א ססי' ט) באג"מ. ושו"ר ואכמ"ל ,תא ס"ק ג)

  . זיעה בתורים שלוג
 שייך זיעה דכיון דלא שליט בהם אוירה לא ,ום זיעהשמם אין לחוש בה התברר דוע"פ בדיקות  אטומיםבזמיו שהתורים שלו ד  עודו

כמ"ש  )לתוך התור איה כסת וצרת בשעת הפתיחה מחמת התערבות האויר החם והקר, וכשפותחים דלתי התור  הראית(והזיעה 
חוש לזיעה מ"מ  אם ףוא[ ."ז קיל טפישר וחלב משום ריחא כ"ל, מ"מ בזאואע"פ שביחד אסור לצלות ב  . (ססי' קח) מגילת ספר ספר ב

שהיא גבוהה דבמקום  יד יהודההבשם  (סי' קח ס"ק ) ת"בדרכ כמבואר  סתמא לא חיי' שהיה זיעה,היכן שלא חזין דהיה זיעה, ב
   .](סי' צב על סע' ח) ברע"א. ועי' סי' מ וסי' ט)( האג"מ. וכן קט מהאוכלין אין לאסור אא"כ ראיו שהיה שם הרבה זיעה

  ל . ליבון קד
עי' לעיל שהבאו דלהרבה פוסקים דאף ו[ .ף אם יחוש לזיעה, הרי אחרי שהתבשיל הוסר אם התור דלק הרי הוא מתלבן וכשראו

אפילו תוך מעל"ע מהי  . וס"ק ד)סי' תא ( מ"ב בהסיקו מבחוץ מהי לזה]. ואע"פ דאיו מסיק התור ע"מ להכשירו מ"מ מהי כמבואר 
ב "סי' תובצ"ע ב ששארמ"ז ס"ק ח) ( א"סי' תבבפמ"ג עיין  ,"ט בשם המרדכי. [אבל לעין איסורא בלעקת' בב"י סי ליבון קל כמבואר

  קט להחמיר].  מ"ז ס"ק ד)(
  אא"כ יש חתיכות (של בשר או גביה) גדולות.  (סי' צז מ"ז ס"ק ד) בפמ"גואין צורך לקות התור כי ע"י ליבון קל הבעין שרף כמבואר 

ערוגת בזיעה לא קרא תשמישו ע"י האור כמ"ש ע מי מועיל ליבון קל כשאין האיסור וגע בדפות, משום דע"י לבא ואף לאיסור
, ואין לדחות פה) (שם ס"ק המ"ב ע"פ (פפויפר בב"ח עמ' קלד) בקשו"ע, וכן הוכיח )כ 'ה סי"ח( המח"י והביאו להלכה (או"ח סי' קיט) הבושם

ואפשר דס"ל להמ"ב דליכא זיעה בכה"ג דהרי כבר הבאו לעיל דס"ל להמ"ב כהבית מאיר   שב י ראייתו דשאי התם דאיירי בדבר
מ"מ מבואר מדברי הפוסקים  (סי' תקט). במ"ב והה אע"פ שבי אשכז והגים שלא להכשיר כלי מבשר לחלב או איפכא כמבואר ה"ל.

  . (פפויפר בב"ח עמ' קכח) ובקשו"ע ) תל(ח"א סי'  וההגות בתשובותדלא הגו מהג זה בתור. ושו"מ שכ"כ 
ולפי"ז ראה דאין חשש בשימוש תור א' לבשר ולחלב וכן באמת היה המהג בקדמי דא היה להשתמש בתור א' לבשר וחלב בזא"ז 

ביד   והובא  א סי' צג)" ח( בשאילת יעבץוכ"כ , (מהגים או" עב.)ומהרי"ל  (דיין והלכות סי' כד)מהרי"ו  בשם (סי' פז ס"ק א) בדרכי משהכמבואר 
  ועוד, ויש לבאר הטעמים להקל והאם יש לסמוך ע"ז אף בזמיו.  (ח"ג סי' רח) במהרש"ם, (יו"ד ססי' צז) אפרים 

 לאחר  (או איפכא)אחר תבשיל חלבי שרי לבשל מאכל בשרי י"ל דע"כ מי שאין בידו לרכוש תור לבשר ולחלב לצאת מכל חשש מכשול, ו
די ביקוי התור והכסת סיר  ד  (ח"ה סי' כ)  המחת יצחקודעת . (אשרי האיש יו"ד פ"ה אות כח) הגריש"א זצ"להכרעת  ןכ ו בון קל.יליקוי ו

ייו כדי לצאת הכסת הסיר ה חלהאלא דהטעם שהצריך לכת .פרווה עם מים והפעלת התור בחום גדול עד שיתמלא התא באדים
דעות אלו ללא צורך  חימום חיצוי וע"י אפשר לצאת גם גוף גם תורים יש להם  הבהר. והיום לא מהי ליבון מבחוץד דעת הסוברים

  . (ח"א סי' תל) בתשובות וההגות ועי' לחמם סיר ה"ל.
  אפיית דברים יבשים ע"מ לאוכלם עם מין השיה. 
ע"מ לאוכלם בבשר (או ילו פא ובתור חלבי בן יומם משום זיעה כ"ל הדאין ביבשים  דבריםמוכדו'  ותלאפות חלמותר מ"מ ראה דו

  . להגריש"א זצ" שמעו בשם. וכן דקיל טפי ,"ט בר "טמשום  רק בזה איכא , דהרית התורהכשר אאף ללאיפכא) 
  המאכלים מכוסים . ו
(סי'   א "ברמ וכמו כן מבואר ,דלא חיי' לריחאסי' קח סע' א) יו"ד (בשו"ע מבואר  , היטב ם מכוסיםכשה כל זה כשהמאכילים מגולים אבלו

 בשו"ת בית אבי[ולעין פסח יש להכשיר התור ע"י ליבון חמור, ולעין דרגת החום לליבון חמור בזמיו עי'  לזיעה.דלא חיי'  צב סע' ח)
. ויש להעיר דיש צדדים לא לסמוך על ההכשר לעין פסח והדבר תלוי  בשם בעל האג"מ (עמ' תמה) ובספר הגעלת כלים(פפויפר סי' כז) 

   .עשוי התור, ואכמ"ל]בהם ש םומריבח
  -מסקא דדיא-

לאחר ליבון  אם אכן הוא קי מחתיכות בעין, מאכל בשרי אחר תבשיל חלבי (או איפכא) או לאפות בתור לבשל מותר  א'העולה לדיא 
לם בבשר (או איפכא) כולאמ מותר לאפות חלות וכדו' מדברים יבשים דאין בהם משום זיעה כ"ל בתור חלבי בן יומו אפילו ע" ב' קל.

  אף ללא הכשרת התור, דהרי בזה איכא רק משום "ט בר "ט.

  ג| ה'תשע'   תרומהר'  | פ  ל"גקגליון  
 ', רמות ב"יבותשייכי הח"  קהילת



  

ורים חשיבת דפומצא דדעת הגופי הלכו
גבוה.אחריו השולחן  זיקחדשות, והחכפים 

אולם הכה"ג היח הדבר בצ"ע, ומדברי הגופי
לא הסכים עימוהלכות משמע דלמעשה 

  הכה"ג.
ח סי' תרצ"ו ס"ק ו'][רוח חיים או"אג'י והגר"ח פל

הביא דברי הרב גופי הלכות, ושכ"כ הרב"ד
כ"ה דעתה, ו, והשולחן גבוסי' כ' דף ק' ע"א] [אהע"ז

כתב שכן, ו"א אות י"ז]ג ע[דרי"עובד הרב בית 
דעתו וטה. וציין לדבריו באהע"ז סי' ס"ב

  ד לכל חי אות ט"ל. ולדבריו שבספרו מוע
ות הטורלדברי הכה"ג בהגה ובאהע"ז ציין

ציין[סי' ל"א סל"ט] . ובספרו מועד לכל חי [ה"ל]
וח חיים באו"ח ואהע"ז שהעלהבריו ברלד
ים חדשות.א דחלדישיב פ    

הביאצ"ו ס"ק "ד] "ח סופר סי' תרלגר[ובכה"ח 
לדיא דברי הגופי הלכות, השו"ג והגר"ח

י'יל י"ד ויומו אומרים ז' ברכות אפפלאג'י, דל
  . ליכא פים חדשות

מערכת הפ' –[לר' אברהם הכהן אולם בשיורי טהרה 

לדחות דברי הגופי הלכות, כתב דישאות כ"ה] 
חה"מ לאף פורים מחה"מ, דעדי דהא לא

ב ביה וכמ"ש הא"ריו"ט ושמחה כתירי אק
סי' קפ"ח ס"ק י"ד ע"ש השכה"ג וכ' עליו

לפורים די"ט לא קבלו עלייהו הפק, וה"ה
ביה, וכמו דלגביי משתה ושמחה כתיב וימ

חה"מ הביא לו הרב זכור לאברהם דלא הוי
ימא כן גבי פורים, ואע"ג דגבי, ה"ה דפ"ח
יה,אין זה רא כתיב משתה יותר, וריםפ

קיצר ובשמחה כלול משתה,דבתורה שבכתב 
דאין שמחה אלא בבשר ויין, ובסי' תקכ"ט

על' השו"ע גבי י"ט דקובע כל סעודה ס"א פ
ל כ' המ"א ע"ש התיאהיין, ובסי' תק"

  דבחה"מ חייב לכבדו במאכל ומשתה וכו'. 
דידן דקימ"ל כהי"א דאם לא אמר עלועוד דל

דסגיר, דא"צ לחזו סים בסעודת פוריםהי
פת, וא"כ כיון דלגבי פורים א"צ פתדלא אכיל 

ברך ז"בבסעודה, היכי ימא דמשום פורים די
ליכא חיוב ברהמ"ז,בברהמ"ז וכל לגבי דידיה 

והוי דיו כסעודת ג' בשבת דפ' השו"ע שם
, וכ' הב"י שםומר ז"בבסי' ס"ב ס"ח דאין ל
י פת בסעודה ג',א בעבטעם הדבר די"א דל

א"צ פת,לפורים די"א ד ממשוה"ז דומה 
והגם דיש חולקים מ"מ אכן בדידן קבלו

במידי דחשש ברכותהוראות מרן בש"ע וכ"ש 
  לבטלה. עכ"ד.

והרמ"א לא הזכירולמעשה כיון דהמחבר ו
אלא שבת ויו"ט, ואף שאר ושאי כליהם

בזה, והבאר היטב הביא דברידבריהם סתמו 
תבגופי הלכויח הדבר בצ"ע, וג דההכה"

הסכים עימו למעשה, ואףתב דהכה"ג לא כ
השיורי טהרה כתב לדחות דברי הגופי הלכות,

ןדשב ואל תעשה עדיף, ובפרט דעסקי י"ל
  חשש ברכות לבטלה. ששיבמידי דברכות 

  

 [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 
  

  רפיי מוס
  יי שבת קדש ע

  (ז)איסור מלאכה בשבת 
  

-  שמירת השבת מטהרת ממחשבות כפירה
פ"ק דברכות) למען תזכרובירושלמי ("אחז"ל 

ת שהיא שקולה כגד כלרבי אומר זו מצות שב
תוכשם ששמירת השב מצוותיה של תורה ע"ש.

תבש וות כך להיפך עוון דחילולככל המצ שקולה
כולה, כמבואררה על כל התו ר"ל חשב כעובר

"ק דחולין (דף ה') שהמחלל שבת בפרהסיאפ
  דיו כעובד ע"ז ר"ל...

שמירת השבת כהלכתו הואלעומת זה  וכן
כמשאחז"ל (שבת תיקון וכפרה לחטא ע"ז

קי"ח) כל השומר שבת כהלכתו אפי' עובד ע"ז
'לו, והייו כמ"ש הב"י (סימוחלין  ור אושכד
עובד ע"ז ח"וו תשובה ואי מ"ב) דמיירי שעשהר
לא ששאר בו זוהמת וטומאת ע"ז שחטא בהא

מבלבלתו קודם ששב בתשובה אשר בודאי
מחשבות טמאות ר"ל, בזה אחז"ל שמוחליןב

ייו שזכות ושפעת קדושת השבת מטהרתולו, וה
בוליה של בלראש ולעועוקרת ממו שורש פורה 
ותפירה ר"ל או ספירכת ע"ז או בלבולי מחשבו

בודה זרה ר"ל,זה הוא מסוג ע שכלבאמוה 
ובשמירת הש"ק כהלכתו בכל דקדוקיו ופרטיו

ושב ורפא לו ועשה אהוב פועלי און יתפרדו כל
ש"כ כי אי ה'לפי המקום ב"ה וכמ

  "ב פ"ח)(חיי עולם להגרי"י קיבסקי זצ"ל, חמקדישכם". 
  

  
  
  

  "י מחבר סדרת  ערך ע
  עדים" ו המ"עבודת 

  

  שימוש הקודם  הכירייםהאם חייב להכשיר  ,מתארח בצימרה
  .(רגילות ואידוקציה)  כיריים חשמליות ה. הכשרתם לפסח. . ד.הכשרת חצובות ג.סוגי ההכשרים.  ב.חובת הכשרת כלי שטרף.  א.

  שטרף  ילכרת הכש חובת א. 
 ן התורהמצוה מבזה מקיים ד(מצוה קצח)  סמ"קה וכתב ם.חייב להכשיר ,או מי שטרף אחד מכליו ,לוע מאיסוררוכש כלי בה

והגעלה מצות  מ"עבילת כלים היא כת' דט(כלל ח דין קד)  באו"הו ."כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגו'" (במדבר פל"א פס' כג) דכתיב
דס"ל  הרביו מוחמ  שהביא מי ד"ה ומה שאין מברכים) 413ובישן ח"ו עמ' -טור ב 349ח"ז עמ' (  בשד"ח 'ועי ת, ע"כ.וליב כולשלא לא "תל

  .דהוי מצוה מה"ת
וושא כליו  )קב סע' ג 'סי( השו"ע כן מוכח מדבריו ומשמע דס"ל דאין זה מצוה. ,לא מו מצוה זוות מוי המצ ושאר רמב"םה מיהו

  בפמ"ג  'ועי .(ע"ז סז. סד"ה א"ר יוחן) בתוס' ' עודעידאל"כ ספקו היה בכלל דישל"מ, עיי"ש, ודו"ק. ו םליכ רכשילה דליכא מצוה
משמע שהגעלת כלים מה"ת, אלא דהוא דין לכתחלה מטעם אין מבטלים  (מא"א פי"ז ה"ב)שמדברי הרמב"ם  (פתיחה לבב"ח ד"ה טעם)

    .סי' צג ש"ד ס"ק ג ד"ה והה הרמב"ם)ו  ,ד"ה והה  גפ"( בתלתערו ועיין עוד שם פתיחה. לכתחלה איסור
שתו"מ  םאיאשים שש שחוש ל(ויבמטבח  המצאיםבצימרים וכדו', שאין ידוע מי השתמש בכלים  םידבר מצוי שמתאכסהה ו
ת השיש רשכן העי[ול .אם צריך להכשירם בכה"ג (כיריים) דון בס"ד לעין חצובותתה וע ,)וטרפו שלא כהלכה ו בהםשתמשה

  ].צ"הוהכיור עיין מש"כ בגליון 
  ב. סוגי ההכשרים 

ואם  ,. אם תשמישן בכלי ראשון, צריך להכשירן בכלי ראשוןכפי תשמישן הכשרןלים ששתמש בהם בחמין, הה כבר ידוע דכ ו
(סי'   שו"ע [עי' ראשון ילמכ ליווכלי שמשתמשין בו בעירוי שמערה מכלי ראשון, צריך לערות ע ,תשמישן בכלי שי, הכשרן בכלי שי

איסור, אבל בהתירא  וזה אם בלעכל ו. (שם סע' ד) שו"עב ללא משקה הכשרו בליבון כמבואר  האורדבר שתשמישו ע"י  . וכן]תא סע' ה)
וסי'   אס"ק י (סי' תא מ"אוה (סי' צג על הט"ז ס"ק ב) קה"כה כמש"כ או ליבון קל סגי בהגעלה (כגון שרוצה להכשירם מבשר לחלב) בלע

  .  (סי' תא סס"ק יט)  המ"ב. וכן פסק תקט ס"ק ה)
  ותג. הכשרת חצוב

כלי שיש בו ג'   ההי בזמם חצובהש (ס"ק יב) מ"אבעי' ו( צריכה ליבון לעין פסח דשכתב  (סי' תא ססע' ד) רמ"א ב מציו לעין חצובהו
. (אות כד)הגר"ז וכ"כ  .ים שפך עיסה עליהמעלפ כי הכשרדהטעם שצריכה  )שם( המ"א ביארו .)רגלים שמעמידין הקדרה עליה

 'עי ומ"מ , (שם ס"ק כט)מ"ב וב (סי' תא סע' ד)בשו"ע  והטעם דבעי ליבון חמור, כי מעיקר הדין חמץ הוא בכלל איסורא בלע כמבואר
ים דחשב ושאהר יטתשאן קי"ל דחמץ הוי איסורא בלע ומ"מ מצרפים ש ושקט אות לט) (שםובכה"ח (ס"ק יט וס"ק כח)  במ"ב

  .התירא בלע
סי' צב יו"ד ( רמ"אה כבר פסק, ולא מיחים המאכל ישירות ע"ג החצובה אלא ע"י הפסק כלישהרי  ,אלא דלכאורה דברי הרמ"א צ"ע

דטעם איו עובר מכלי לכלי ללא רוטב, וא"כ אמאי צריכה ליבון [ואף אם בלועות מאיסור שמן לא עובר ללא רוטב   גופא )חסע' 
על החצובה מיד   דאף כששפך החמץ]. ועוד לקמןהמובא  הכת"סוכ"כ  ,(סי' קה ס"ק טו) חו"דוב  (סי' קה ש"ד ס"ק כב) מ"גפבאר מבוכ

  . (סי' תא אות כז) בשע"תוכן מציו . (סי' פז ס"ק כא) ש"ךבריך הכשר כמבואר שרף באש ותו לא צ
והוסיף דאף את"ל דיש להצריכו הכשר משום חומרא  ,)(שם עהבמור וקצי באמת כבר יצא לתמוה על דין זה מהטעמים ה"ל ו

דחמץ, הלא די בהגעלה מאחר שאף היא איה אלא חומרא יתרא בודאי [ועיי"ש שיצא לתת טעם לחומרא זו דאיכא למימר דילמא 
אר  ובמ כןו די דמיכל בלי הפסק קערה, ואז בולע ע"י האש, אלא דאכתי ראית חומרא יתירא וזרה,יאיקרי ומותיב עליה מ

אם העמידו קדירה בפסח על חצובה שבלע עיסה בת יומה יש עבד ידשעכ"פ בכתב (שם א"א ס"ק יב)  פמ"גוה. ](ס"ק יא)במאמ"ר 
  בחי' רע"א וצ"ע. בשאר , והא מלןד (ומשהוא אסור בפסח)בולע משהו דשמא  שואין לחו ,ה"ל להתיר, דומיא דב' קדירות וגעין

ע"י אבל  ,הייו דוקא אם השתמש עליו בעיןכאורה דאפי' בדיעבד אסור, לע"ד דברי הרמ"א למ עמשמשאע"פ כתב ד  (על השו"ע שם)
  (כלל מח אות ב) חכ"אבו (סי' צא ס"ק ב)  בט"זעי' ד אפשר להקלדהוי כבדיעבד ולפ"ז בתאכסן בבית גוי  לית לן בה,קדרה הפסק 

  . על סע' ד)שם ( באשל אברהם 'יוע. )ןהידו(עיי"ש  שמבואר דכל שמתאכסן אצל עכו"ם הוי כבדיעבד
הדין כן   חלא רק לעין פסד(כלל עד אות ד) חכמת אדם ה פסק בואר דאסור להשתמש בחצובה לכתחלה ללא הכשר, וגדולה מזומ

  י ראה לובדיעבד כיון שאיו ותן עליו התבשיל בעין וגם אין עליו איסור בעין אלא בלוע  ,לכתחלה אסורבכל האיסורים אלא אף 
  ואכתי צ"ע אמאי איו מותר ע"פ שתי הטעמים ה"ל. .ותר דהוי כב' קדירות שגעו זה בזה, ע"כדמ

דהטעם עובר   אבל לכתחלה ס"ל דיש לחוש ,דטעם איו עובר מכלי לכלי ללא רוטב, הייו בדיעבד הרמ"אהא דכתב ד וע"כ צ"ל
 . וכן מבואר ה"ל בסימן צ"ב שהוא מקור דברי הרמ"א ת ט)או בצסי' "מ א הובא בדרכ  (סי' הגהות שערי דוראה וכמ"ש ,מכלי לכלי

 והביא ט"ז מד בדברי העששם)  מ"ז סי' צז( בפמ"גו. (שם ס"ק מד) במ"א [ועי' .(יו"ד ססי' ד) בכת"ס וכ"כ. )וסי' תא ס"ק כח (סי' צז סס"ק ג ט"זב
דבאמת לעולם ב'  ח"ג סי' י) (יו"ד האג"מ. ומש"כ טברו י צא בלבלוע בתור ומכלי אל כלי אין יודבסי' צ"ב התיר  בית לחם יהודה דה

קדרות שגעו זב"ז אין בזה חומרא כלל וכתב ביאור אחר בדברי הרמ"א ה"ל. לכאורה צ"ע שהרי בשערי דורא שהוא מקור דברי  
איסורים  אר שחלה בהרמ"א מבואר להדיא דחיי' לכתחלה שלא יגעו משום חשש פליטה. ומה שהיקל המ"ב לעין חצובה אף לכת

  ].הייו בצירוף דעת הש"ך דהאיסור ודאי שרף
וגעות זו בזו אין דבאמת שתי קדרות ה ,חומרא דחמץמשום  לכתחלהרק דהחצובה צריכה הכשר (ס"ק לד)  מ"בה מעשה פסקלו

בד אף אם דיעבוע"כ  ,וגם יש לתלות שאף אם שפך שרף והלך לו כיון שבכל שעה היא על האש ,כ"ל מזו לזו יוצאת הבליעה
[ואע"פ שמבואר ברמ"א ה"ל דהא דשתי קדרות איו   (שם אות עד) הכה"חוכן פסק  .שתמש עליו בלי ליבון כלל ג"כ אין לאסור

 (המובא לק') באג"מ. ועי' מ"מ כיון שאיו אלא חומרא בצירוף ששרף ס"ל להמ"ב להקל לכת' בשאר איסורם ,היתר לכתחלה
  ואיו ומייבשו שורפו שהאש שתלין ,ו)' סע צב' סי  ד "(יו ע" בשו האש כגד דפל להא שדמי ותוכו יף אולשכת' שהא דתלין ששר

 לו והלך שרף הרבה עליה שפך אם שאף עדיף ממש האש על שעומד דהכא אפשר ,מועט בדבר רק הוא שהתם ואף. להבליע מיחו
     .]שרף  שכבר לשון שקט אף יעבץ שאילתה תרכסב  ןתלב שכבר לתלות שיש כ"ג ב"המ כוות ואולי. שבלע קודם

ואפשר לומר דאף הרע"א ע"י קדרה אף ללא הכשר כלל, עכ"פ מבואר מדבריו דבשאר ימות השה אפשר להשתמש בחצובות ו
    .מודה לזה אלא דס"ל דלעין פסח דוקא בדיעבד שרי

להחמיר בשאר   "צק"ו דא , וא"כע"בצ ג"הפמ שאר בפסח  שהחמירו במה דאף א ה"ל"החכ תמה על(יו"ד ח"א סי' ט)  ובאג"מ
 חשש שום בזה שאין אף שתא כוליה מייה בדילי דלא משום להרחקה בעלמא חומרא ע"כ משוםהא דהחמירו בחמץ ו. איסורים
 קמספ רלהתי ולא שהותר בברור שידעו צריך ,בודאי החצובה  אסרהד[ועיי"ש דהיכן  .איסורין בשאר להחמיר אין כ"וא. איסור
 הוא שהספק' הא' לפי ב"המ לטעם ורק איסור חזקת עליה דעשה כיון לסמוך יש אם מסופקי יומו בן באיו ואף. תלבן אשמ
.  דרבן ספק והוא הבליעה עצם על הוא שהספק איסור חזקת  דליכא כיון יומו בן באיו להתיר שייך היה כלל בלע ולא שרף שמא
  . להתיר] לן היה לא ייתאאורד ספק שהוא ביום בו  עליו בשפך אבל

 .(ח"ג פ"י אות ג) באור לציוןוכן פסק  ,אר במ"ב ובאג"מ ומעתה יוצא דחצובות א"צ הכשר כשמשתמשים בהם ע"י הפסק כלי כמב
    .)זל  אות עח(ח"ג עמ' ו ירחות רבובאו  (ח"ב סי' שפז) בתשובות וההגות ,(סי' צב ס"ק קפ) בדרכ"ת עוד ועי' .וכ"ש המבערים שא"צ הכשר

  . הכשרתם לפסחד
אלא דכיון שהחצובות שלו   ,םלבללקותם, ולאחר מעת לעת מהשימוש בהם יש אבל לפסח יש  ,לא דכל זה לעין שאר איסוריםא

ץ הוי דהרי להרבה פוסקים חמ ,יש חשש שיתקלקלו אם ילבו אותם ליבון חמור עד שיהו יצוצות יתזין סמכין על ליבון קל
[דבכה"ג אף אם חשוש דאכתי בלוע חמץ  לכסותם בפח או ברדיד אלומייוםמי והגים מ"מ ו ,ליבון קלי בגלע וסהיתירא ב
הגרח"פ וכן דעת  .מ"מ הוא איו יוצא דהוי כמכלי לכלי דאיו עובר ללא רוטב]לכלי, צובה ח ב בין הטושמא ישפך רו תבחצובו

והא דכתבו דיש להמתין מעל"ע [ ."ג אות לה)(ח"ג פ  ובאשרי האיש א עמ' כט)(ח" ת לויבמביועיין עוד  .(שם) האור לציוןושייברג זצ"ל 
אולם המבערים י"ל שא"צ הכשר כלל דאין  .](אשרי האיש פסח פ"ג אות כז) זצ"להגריש"א וכן פסק  ,(סי' תב מ"ז ס"ק ד) פמ"גה הוא ע"פ
  .יום כ"לטפם בייר אלומיוא דפסח יש לעומרמשום חבהם יותר, אלא ד תועוד דהאש שולט ,שפך עליהם חמץירגילות ש

  אידוקציה וקרמיות  ה. כיריים חשמליות
דאין ההיסק מועיל  (הליכ"ש פסח פ"ג ה"ג) הגרשז"א זצ"לדעת ) כיריים חשמליות קרמיות(כיריים חשמליות שזכוכית קבוע עליהם ו

,  מסתבר דאיו כליבון גמור ק כזה יבון גמור, והיסבל הואיל ורגילות הוא ששפך מהתבשילין ע"ג הזכוכית ודיםלפסח להכשירם 
יות בעין, אלא שקיל ראכן לעין בישול בשר וחלב בכל ימות השה יש מקום להחמיר משום שפעמים שפך ויש חשש של שו. ע"כ

   .פותשרהשאריות המשטח מתחמם מאוד וע"כ יש מקום לתלות שאלו טפי מאידוקציה שבאר בסמוך כי בכיריים 
עשויה גם המשטח שעליה מיחים הסירים , תקרמית דומה בחזותה לכירה חשמליקציה" ת הקראת "אידומליכירה חשה הו

, אלא שפועלת ע"י שדה מגטי אלקטרוי המפעיל סליל המייצר (שגם היא עשויה ביסודה ממרכיבי זכוכית)מזכוכית או קרמיקה 
חום, החום מועבר לתכולת שול ויוצר זרם חשמלי היוצר ר הבישל סישדה מגטי בתדירות גבוהה, השדה החשמלי חודר למתכת 

  . מםו מתחהסיר בלבד, שטח שמחוץ לסיר לא מושפע מהשדה המגטי ועל כן אי
)  שם( מ"בב , כי הרישתמש בה לפסחאין לה וכן  דלבשר וחלב בפרוכמו כן  לפסח יש להשתמש בכיריים אלו מיוחדותש ראהו

הבלוע בהם לא יוצא כי הוי מכלי  ב'שפשך שרף, מה מיד א' לבשר וחלב, כל השה השימוש בכיריים ב מבואר ב' טעמים להתיר 
"כ ואח יר לחוץ המקום קר (ופעמים הסיר קטןפך מהסלכלי ללא רוטב. ובחצובות אלו טעם הראשון פעמים שאיו קיים כי כשש 

. אלא יפהליו בלע אלא כדי קגבר וא אהתחשיבת תשבכה"ג אלא [ ) ויתכן חתיכות בעין וכדו'.משתמש בסיר גדול יותר וכדו'
דכל שעומד על  (סי' עו ס"ק ד) בש"ךגבר וכמו שמציו  אהתלמימר תי"ל דלא שייך  שגולש על המשטחמתחמם בשעה ב"ד המאכל ש

  פח) (סי' קה ס"ק  בדרכ"ת 'ועילהתקרר.  מיח ואין וב שולט האש כח הייו כי ד ה)  ק" ס צא מ"ז  (סי'  ג בפמ"וביאר  .האש לא אמרין תת"ג
   ].הוי כמו חם בחם וכולו אסור לכו"ע האצל האש והב' קר תמוחחתיכה הד (סי' תשמ אות יב) דברי יוסףבשם 

חת דבר החוצץ בין הסיר למשטח האידוקציה כגון מדבקות מגטיות המיוחדות  התמש בהם אחר יקוי יסודי ומותר להשומ"מ 
לכלי שלא עובר בלא רוטב, ואע"פ  דהוי מכלי ,ר חיבור מגטי)ו משטח סיליקון דק (המאפשה אוקצילתאם הכלים לאיד

 )הגים פסח אות כהמ( רי"לההמבשם  )ס"ק מדסי' תא ( מ"אב  משמע שיש לחוש לכת' שעובר בלא רוטב, מ"מ מבואר )שם( שמהרמ"א
, שוששוב אין לח אפילו איו עבהץ דבר חיצוי לחצו  ןות ל שומבואר מדבריו דכ[ .)ס"ק קלושם (במ"ב וכן פסק  .להקל בכה"ג ישש

הטעם קלש  כה"ג כיכל שמועיל ב דהייו טעמא וי"ל ,כעובי אצבעשיהיה ר צריך ואבל אם הוא חלק מהכלי כגון טיחת הת
לא "פ בפסח), טל(המחמירים לעין זכוכית ו, אם הוא מבי אשכז האידוקציהעל רות ישיאוכל בפסח אם פל  ובכל אופן  ].טובא
  . יאכלו

  -אדיד  מסקא-
  הם באוכל שאיו כשר ידוע שהשתמשו בחצובות ש ב'ול בשר בין לבישול חלב. ן לבישובות ביחצבלהשתמש מותר א'  העולה לדיא,

עליהם ישירות יח ישתמש בהם על ידי כלי ולא יש להו ,ללא הכשר רשאי לבשל על החצובות )מתארח בצימר וכדומהכגון ש(
 לות באופן זהקלקן שהם מתו כיו "מ בזמומחמור,  ליבוןהדין צריכות  מעיקרלצורך פסח  ץמשו בהם חמתחצובות שהשג'  .כלאו

ש קל להשתמיש מקום לה ,קרמיותכיריים  ד' .יוםלכסותם בפח או ברדיד אלומיהגים אף ויש ו ,להכשירם ע"י ליבון קלוהגים 
לבין  ייהןאחר כך ישים עליהן רשת ממתכת שיפסיק ביקם כחצי שעה, וב ולהדלש לקותם היטי . ולפסחלבבהם לבשר ולח

 לא להכשירה לפסח.וכן יש להחמיר שלכתחלה יש להשתמש בהם בפרד לבשר וחלב הקראת "אידוקציה" ם כיריי  ה' סירים.ה
דוקציה  יר למשטח האיבין הס החת דבר החוצץלבי ספרד מותר להשתמש בהם אחר יקוי יסודי ובין לבי אשכז בין  מומ"

אם פל  ובכל אופן .סיליקון דק (המאפשר חיבור מגטי) לאידוקציה או משטח ליםאם הככגון מדבקות מגטיות המיוחדות לת
  ., לא יאכלו, אם הוא מבי אשכזהאידוקציהעל ישירות אוכל בפסח 

  
  

   שם תרם בעילוםהעלון נ

  ומשפחתו    להצלחת התורם 
 02  571-3932הערות ותרומות בטל'    - שמעתא עמיקתא  ©  


