
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 . בליעת בשר או חלבד.  .מחבת שטיגנו בה איסורג. . איסור לח הנבלע ע"י האור ב. .הכשרת כלי שבלע ע"י האורא. 
 .בלע בשר ואח"כ בישל גבינה ז.. בלע בשר ואחר כך בישל חלב ו. .כלי בנ"י בלוע חלב או בשר ובלע מהמין השניה. 

 .כשהכלי אב"יי.  .חנ"נ בבלועט. . בלע חלב ואח"כ צלה בשר ח.
 א. הכשרת כלי שבלע ע"י האור

ללא משקה ובלע דבר איסור, הכשרו  האורוע"כ דבר שתשמישו ע"י . הכשרןכך כפי תשמישן לים שנשתמש בהם בחמין, כ
 )סי' תנא סע' ד(.  בשו"עממנו כמבואר הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין ב"ליבון חמור", ו

 הגעלה מגיעהאין הד טפי אינו משום דנבלע בעומק ,אור אינו יוצא ע"י הגעלההדהבלוע ע"י דס"ל  ס"ק ד(סי' צה )בכו"פ  'עיו
החו"ד מ. אולם הגעלה להוציאוהאין בכח ונסרך יותר  האור הואלשם, אלא באמת נבלע באותו עומק אלא שהבלוע ע"י 

)לובויטש או"ח "צ בצהחולק עליו משמע דס"ל דהוא מפני שנבלע בעומק טפי. ושו"מ שבדרך זה פירש פלוגתתם  )סי' צה ס"ק יג(

. אלא דשוב העירוני דיש לדחות דאף לדעת הפלתי ע"י האור הבליעה היא בעומק יותר, אלא דס"ל דאחר שנפגם ססי' נב(
, ועי' לקמן בשם הגר"ז )ק' ססי' קכט( בטטו"דא זו חלק מהבליעה תו שאר הבליעה היוצאות דרך שם נפגמת. ושו"מ סבר

 ובשם תשובת זקן אהרון.
הטעם  )עמ' תמה( הגעלת כליםובספר  )פפויפר סי' כז( בשו"ת בית אביבכלים שלנו לא שייך להגיע לניצוצות ניתזין, ועי' אלא ש

דרגות  573 -כל שהגיע הכלי ל ד עמ' תמה( )ספר הגעלת כלים בעל האג"מדעת ו לזה, ואעפ"כ מהני להו ליבון ברמת חום גבוהה.
 צלזיוס נחשב ליבון חמור. 

 ב. איסור לח הנבלע ע"י האור
שיצא לבאר שהתורה לא הקפידה בהכשרת הכלים אלא על האמצעי המבליע שהוא יהא  )סי' צו( ברמ"ע מפאנו ויעויין

אם נבלע שלא ע"י אמצעי אלא ע"י האור צריך ליבון חמור. וע"כ איסור אפילו שהוא לח )כגון דם( שנבלע  המפליט, ומה"ט
 ע"י אש ללא אמצעי חייב ליבון, אבל אם נבלע ע"י אמצעי וכגון איסור הניתן תוך רוטב א"צ אלא הגעלה, ע"כ. 

אלא אף בתר מהות האיסור, והיינו דאם האיסור לח  נקט דלא אזלינן דוקא בתר האמצעי, סי' קכא אות ו(יו"ד ) בלבושאולם 
סגי להגעיל הכלי שנבלע בו, ואם הוא יבש ללא רוטב צריך ליבון, אבל אם הוא איסור יבש תוך רוטב סגי בהגעלה דהרי 

הסתפק בזה,  )סי' עו ש"ד ס"ק כג סד"ה ודע( ביו"ד והפמ"גשהביא פלוגתתם. )סי' קכא ס"ק ח(  בש"ךהאיסור נבלע דרך המים. ועי' 
וכן הוכיח  .)יו"ד סי' קיא( החת"ספשט לקולא. וכן מצדד )סי' תנא מ"ז ס"ק טז ד"ה שוב ראיתי וסי' תנא א"א ס"ק יב( אלא דמ"מ באו"ח 

 )או"ח סי' קיט ס"ק יט סד"ה והש"ך(.  החזו"א . וכן דעת)ח"ב ססי' מב( במהרש"ם
רק משח הכלי בשמן או בשומן כדי שלא ישרף המאכל, אין זה בכלל בישול, כיון  דאם)סי' תנא אות לו(  בגר"זומ"מ יעויין 

ס"ק  שם) במ"בוכן מבואר . )ס' תנא מ"ז ס"ק ח( בפמ"ג 'שאין המאכל רוחש בשמן או בשומן, וצריך ליבון, ע"כ. ובדרך זה כת

 .נבלע ע"י משקה ולא צריך ליבון שבכתב דאם המשקה הוא בשיעור של טופח על מנת להטפיח נח )שם אות ע( ובכה"ח סה(.
 ג. מחבת שטיגנו בה איסור 

ד יכלל , ובשו"ת סי' ז)פסחים  הרא"שו (77)סי' תסד עמ'  אבי העזריהונח' הראשונים לענין הכשרת מחבת שטיגנו בה איסור, דעת 

דפעמים  ,דצריכה ליבון לה.(ב"ד ש"ד )תוה"ב  הרשב"אאולם דעת  דכיון שאינה בולעת אלא ע"י שמן סגי לה בהגעלה. סי' א(
אבי ה. וכן הביא ולכך צריכה ליבון כמו שפודין ואסכלאות ,שמטגנין בה ונתייבש השמן ונאפה מה שבתוכה בלא שמן

לחלוחית משקה מ"מ שנשרף ונדבק לדופן הקדרה דאף אם נחוש  ]והראבי"ה דחה טענה זויש אומרים.  בשם )שם( העזרי
  [.ליבון וע"כ א"צופני הקדרה יש בתבשיל אלא שהוא יבש אצל ד

שמחבת שמטגנים בה חמץ די לה בהגעלה, אמנם אם מטגנים שאר איסורין צריכה  )סי' קכא סע' ד( השו"עולמעשה הכרעת 
 דלענין חמץ דיש סוברים דהוי התירא בלע סמך להקל משא"כ באיסורא בלע.  )ס"ק ג( הט"זליבון. וביאר 

דאף למחמירים דצריכה ליבון, כ"ז היכא שטיגנו בה הרבה פעמים איסור, דבכה"ג חיי' שמא  )שם אות יא( בערוה"שועי' 
)אע"ה  באג"מ ]ואף מחבת מטפלון מועיל לה הגעלה אחר מעל"ע כמ"ש התאדה השמן, משא"כ כשפעם א' טיגן בה דלא חיי'.

 .ואכמ"ל[ אות ב( )ח"ז תשנ"ה עמ' כג במבית לוי להחמיר כמ"שומ""מ לענין פסח יש  .ח"ד ססי' ז(
 ד. בליעת בשר או חלב

 .ומ"מ חובת ליבון לכלי שבלע שלא ע"י משקה, היא דוקא אם הכלי בלע איסור, אבל בהתירא בלע סגי בהגעלה בכל גוונא
)סי' תנא  במ"א, כי ע"י הגעלה נקלש הטעם ושוב אינו יכול לחול עליו שם איסור. וכ"כ  )סי' צג על הט"ז ס"ק ב( בנקה"כוכ"כ 

 .דהיי"ט דאיקלש טעמיה והוי כנ"ט בר נ"ט )סי' תסא א"א סס"ק א( בפמ"גוכתב ס"ק יא וסי' תקט ס"ק ה(, 
 והחת"ס )שם( המ"אשנקט שבליעת בשר או חלב נחשב היתירא בלע. וכן נקטו  )סי' קכא ס"ק ח ונקה"כ סי' צג שם( בש"ךועי' 

 )סי' תנא סס"ק יט( המ"ב. וכן פסקו )או"ח סי' תקט סע' ה( בשו"עמבואר להלכה  כת' דכן)על הש"ך שם(  והרע"א. )או"ח רסי' קי(
]ומש"כ הש"ך שם שלפי  .שנקט דבכלל איסורא בלע הוא )ס' צג ס"ק ד( כהפר"חודלא  .)או"ח סי' קיט ס"ק יט סד"ה תנ"א( והחזו"א

 [.)או"ח סי' קיט ס"ק יט ד"ה והש"ך( והחזו"א )שם( "אהרעהתירא בלע. וכן הקשו  הוי הרמ"ע מפאנו צריכים ליבון, לכאו' צ"ע, שהרי
 ה. כלי בנ"י בלוע חלב או בשר ובלע מהמין השני

גבי קדשים השפוד והאסכלא מגעילן  אוהתניוהקשו שם  צריכין ליבון חמור. ותהשפודין והאסכלא )עו.( בע"זוהנה שנינו 
 דקדשים )שם ד"ה לעולם( ופרש"י, ע"כ. התם איסורא בלעוהכא היתירא בלע ד כו"םגיעולי עמקדשים  דשאני ויישבו ,בחמין
ואע"פ דאח"כ נעשה הבלוע נותר וכשבא להכשיר הכלי נמצא מפליט  דבשעת שנבלע בכלי חזי לכהנים, היתירא בלע בכלל

שבתוך דופני הכלי היה בלוע  ,לא חמיר איסורו שכשנעשה נותר לא הוי איסור בעיניהמ"מ מהני הגעלה משום ד איסור,
, ע"כ. ומבואר מדבריו דכל דבר שנבלע בעודו היתר ונאסר כשהוא בלוע בכלי דינו כהתירא בלע ומעולם לא הוכר איסורו

 .מש"כ בזה )יו"ד סי' כ ס"ק א ד"ה אמנם( ובחזו"א )יו"ד ח"ג סי' כה ד"ה מכיון( באג"מועי' דסגי ליה בעגלה. 
 ו. בלע בשר ואחר כך בישל חלב

לא  איסור בב"חכשנעשה נבלע בשר בכלי ושוב נבלע בו חלב בזה אחר זה, אינו בכלל איסורא בלע, דהרי  ולפי"ז י"ל דאם
)ואע"פ שהחלב קיבל טעם בשר ונעשה  ומעולם לא הוכר איסורו נעשה איסורבתוך דופני הכלי הרי ש ,הוי איסור בעיניה

 . אשונה ולאחריו הבשר, עי בסמוך(נבילה, מ"מ החלב לח הוא ויוצא ע"י הגעלה. ובמקרה שהחלב נבלע בר
שחולק על רש"י וסובר דהגעלה מהני בקדשים דוקא  ב("הי פ"ח ה"ק)מע מהרמב"םשדקדק א(  ק"ס א"א תסא )סי' בפמ"גאולם עי' 

 בלי אש י"ע מבשר הבלועה ועפ"ז כתב דקדירה. להקלישו שייך ולא הוא איסור דעתה, אבל לא אח"כ לפני שנעשה נותר
דהרי כתב דכלי של  ,(כג אות סוף נח כלל) ה"באו וכן מבואר לכאורה צריכה ליבון חמור, עיי"ש. בה חלב בשלו כ"ואח משקה

 .בשר שנאסר מבליעת חלב ע"י האור או איפכא נקרא שפיר בליעת איסור וצריך ליבון, עכ"ל
תמה על  מא על המ"א סי' תסא ס"ק א()כתב וחותם סי'  הרע"אאלא שהמעיין ברמב"ם יראה שדיוקו של הפמ"ג אינו מוכרח. וכן 

בסימן צ"ג שנקט כסברת רש"י  לנקה"כהפמ"ג דתלמוד ערוך שם דאף אחרי שנעשה איסור מהני הגעלה, עיי"ש. וכן מצינו 
 .)מא. דיבור הראשון( הר"ןוכעין זה כתב  הני ליה הגעלה אחר זמן האיסור(.)לענין להגעיל כלי חמץ שנבלע לפני זמן האיסור דמ
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אין מדליקין נר לשבת אלא  ]סי' רס"ד ס"ג[ כתב המחבר 
משמן הנמשך אחר הפתילה, ולפיכך אין מדליקין בזפת 
ולא בשעוה ולא משמן העשוי מצמר גפן ולא באליה ולא  
  בחלב, וכן אין מדליקין בעטרן מפני שריחו רע ויניחנו
ויצא, ולא בצרי מפני שריחו נודף שמא יסתפק ממנו  

 ונמצא מתחייב משום מכבה.  
והנה אם יסתפק מהשמן ע"מ להריחו וכדו', מלאכת 
הכיבוי היא מלאכה שא"צ לגופה, ואפ"ה כתב המחבר  
דיתחייב משום מכבה. ולכאו' מבואר דס"ל דמלאכה  

]פ"א  שא"צ לגופא אסורה מדאורייתא, וכדעת הרמב"ם 
דפסק כר' יהודה דמלאכה שא"צ לגופה  שבת ה"ז[מהל' 

 חייב עליה.      
אין נותנים כלי מנוקב   -וכן בסי' רס"ה ס"א כתב המחבר 

מלא שמן ע"פ הנר כדי שיהא נוטף בתוכו, גזירה שמא  
יסתפק ממנו ויתחייב משום מכבה. והיינו כמ"ד מלאכה  

 שאל"ג אסורה מדאורייתא.
ויתחייב משום מכבה '[ ]סי' רס"ה ס"ק אוכ"כ שם המג"א 

היינו להרמב"ם שפסק כר' יהודה דאמר מלאכה שא"צ   -
לגופה חייב עליה, ועי' סימן רע"ח. ומ"מ אף לר' שמעון  

 אסור. עכ"ל. 
ושאר שרצים   -כתב המחבר  אולם בסי' שט"ז ]ס"ח[ 

אינו חייב החובל בהם אא"כ יצא מהם דם, והצדן לצורך 
אסור, ולהרמב"ם   חייב שלא לצורך או סתם פטור אבל

גחלת  -חייב. וכן בסי' של"ד ]סעיף כ"ז[ כתב המחבר 
המונחת במקום שרבים ניזוקים בה יכול לכבותה בין  
אם היא של מתכת בין אם היא של עץ, והרמב"ם אוסר  

 בשל עץ.  
דמרן כתב בסתם   -וכתב הברכ"י ]סי' שט"ז ס"ק ה'[ 

דשאר שרצים אם צדן שלא לצורך או סתם פטור, אלא  
דאח"כ כתב דלהר"מ חייב, וידוע שהוא תופס כסברא 
שכותב בסתם. עכ"ל. וכ"כ בערוך השולחן ]סי' שט"ז  

 סכ"ג ושל"ד סי"ב[ דהטור והשו"ע פסקו כר"ש.
וא"כ תקשי דברי המחבר בסי' רס"ה ורס"ח דכתב  
דהמסתפק מן השמן מתחייב משום מכבה, אע"ג דהוי  

' רס"ה מלאכה שא"צ לגופה, וצ"ל כמ"ש המחה"ש בסי
דמה שסיים המג"א "ומ"מ אף לר"ש  ]על המג"א הנזכר[ 

אסור", ר"ל דאע"ג דבסימן שי"א וסוף סימן של"ד הביא  
הרב ב"י שם מחלוקת במלאכה שאין צריך לגופו, דהטור  

פסק דחייב, ]שבת פ"א ה"ז[ פסק דפטור, והרמב"ם  רע"ח[ ]סי'
ב  ב"י באין חולק דאין נותנים כלי כו' ויתחייה 'וכאן כת

משום מכבה, והיינו דוקא לדעת רמב"ם, מכל מקום אף  
לרבי שמעון דס"ל מלאכה שא"צ לגופה פטור עליה, 
עכ"פ איסורא מיהא איכא, וא"כ דינו של הרב ב"י אמת 
לכולי עלמא אפילו לרבי שמעון, ולשון ויתחייב שכת'  

 המחבר הוא לאו דוקא, כיון דלא נפקא מינה לדינא.  
וך השולחן, דהשו"ע ס"ל עיקר אלא דדברי הברכ"י וער

כדעה קמייתא דמלאכה שא"צ לגופה פטור עליה, לאו  
מילתא פסיקתא היא, דבפמ"ג סי' רע"ח ]משב"ז ס"ק  
א'[ גבי הא דהשמיט המחבר דינא דכבוי הנר לחולה 

והטור פסק כר"ש, והמחבר   -שאין בו סכנה, כתב 
השמיט זה רק ביש סכנה התיר, ובסי' של"ד סעיף כ"ז 

ראשונה בסתם מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, דעה 
אמנם מדכתב והרמב"ם כתב אין הכרע לומר דפסק 
כדעה ראשונה כה"ג. ע"כ. )ובספרו ראש יוסף ]שבת ל.[  
כתב דמהא דהשו"ע הזכיר דינא דכבוי הנר בחולה שיש  
בו סכנה, משמע דבאין סכנה אסור, דפוסק כר' יהודה  

 ם(.  לכאו', וציין לדבריו בפרי מגדי
ולר' יהודה מלאכה  -]משב"ז ס"ק כ"א[  וכ"כ בסי' של"ד

שא"צ לגופה חייב והטור )סי' רע"ח( ושאר פוסקים פסקו 
כר' שמעון, והרמב"ם ז"ל פוסק כר' יהודה, והמחבר לא  
הכריע בכאן, אף דיעה ראשונה בסתם, מדכתב 
והרמב"ם כתב י"ל דהוה וא"ו במקום אבל, וכמו אבל  

 כריע.הרמב"ם אוסר ולא ה
 -והיכא שכתב שם החולק  -]אות ל"ד[  וכ"כ בכללים 

והרמב"ם כתב, י"ל דהוי כמו אבל הרמב"ם, והל' י"ל  
 כדעה ב'.

ואף העולת שבת נראה דס"ל דאין הכרע בזה בדברי 
המחבר, דהא בסי' רע"ח כתב המחבר דמותר לכבות הנר  
בשביל שישן החולה שיש בו סכנה, וכתב שם העו"ש 

בל אם אין שם סכנה אסור, אע"ג דמלאכה א -]ס"ק א'[ 
שא"צ לגופה היא, משום דפסק כר' יהודה דס"ל מלאכה  
שא"צ לגופה חייב עליה, או י"ל גם לר' שמעון דס"ל 
דפטור איסור מיהא איכא, וע"כ לא מקילין ביה בחולה 

 שאין בו סכנה.  
ומ"מ בין אי נימא דדעת המחבר דמלאכה שא"צ לגופה  

ם נימא דהמחבר לא הכריע בזה, אכתי  פטור עליה, ובין א
כתב המחבר בסתמא דהגוזז  ]סל"א[ קשה דבסי' שכ"ח 

צפרניו, או תולש ציצין הפורשים בעור האצבע, בכלי,  
סתם וכתב דהנוטל שערו ]ס"א[ חייב חטאת. וכן בסי' ש"מ 

או צפרניו בכלי חייב חטאת. ובתוס' ]שבת צ"ד ע"ב ד"ה 
]סי' ש"מ  דה. וכ"כ הגר"א אבל בכלי[ כתבו דהיינו כר' יהו

דהמחבר כאן סתם כדעת הרמב"ם דהל' כר' ס"ק ב'[ 
 יהודה במלאכה שאצל"ג.

 
 בס"ד    

 



 

סגי  שבשלו בו גבינה אב"י כתב בשם קצת מגדולי הדורות שלמדו מנותר שכלי בשרי עו: ד"ה גדולי הדורות( )ע"ז שהמאיריאלא  
 ואילו להואי לאיסור אולם הוא ז"ל חזר ודן בעין, כבר אינו עליו לחול ראוי ח"בב דכשאיסור בלע, היתר שהרי ליה בהגעלה

וע"כ מקרי איסורא בלע. ומבואר דס"ל דאפי' כלי בשרי אב"י  הגבינה, בה שצולה בשעה לשבח טעם בו היה בלע בבן יומו
יה, אבל הכא כיון שאילו היה נבלע בעודו בנ"י היה לנותר, דהתם כשנבלע היתר גמור ה שבלע גבינה חייב ליבון, ואינו דומה

 חל איסור, גם עתה שם איסור עליו. 
שפסק דבנצלה בשר שהוא היתר בכלי, ואח"כ נבלע בו חלב, הכלי נכשר  (ושם סוף אות כה)סי' תנא אות יג בהגה  בגר"ז ומ"מ יעויין

הגעלה, מ"מ טעם בשר הנשאר בלוע מועט הוא וקלוש, בלע ע"י אור אין נפלט לגמרי ע"י בהגעלה, ואע"פ שטעם בשר הנ
 י להפליטו ע"י הגעלה. ח לפיכך ד"ואינו כדאי שיחול עליו שם בב

ולכאורה יש לפרש דס"ל להגר"ז דכשנבלע החלב אין הבשר נאסר אלא בבלוע, וע"כ אינו חל עליו איסור, וסגי ליה בהגעלה, 
ואע"פ דלכאורה צ"ע על  .בשם הפלתיאות א' ועי' לעיל ואע"פ די"ל שהבשר בלוע עמוק יותר מ"מ הוא נקלש ע"י ההגעלה. 

הנ"ל, באמת לא קשיא דאיכא למימר דהאו"ה ס"ל כדעת הרמ"ע מפאנו המובא לעיל הסובר דמשקה  דבריו מהאו"ה
הנבלע ללא אמצעי נחשב נבלע ע"י האור, והחלב הנבלע הרי נאסר מטעם הבשר הבלוע בכלי, ונמצא שהכלי בלע חלב איסור, 

ע"י משקה, ע"כ מהני הגעלה להפליט את ואע"פ שהוא איסור לח מ"מ בעי ליבון. אולם הגר"ז ס"ל דבכה"ג הוי כנבלע 
ואף אם נימא שהאו"ה חולק על דבריו י"ל דס"ל להאו"ה כהרמב"ם הנ"ל, אבל . )שם( במהרש"םהחלב הנאסר. וכן מבואר 

 . )סי' צג סס"ק ב( בחו"דוכן תמצא  הגר"ז ס"ל כרש"י ודעימיה.
 גבינהואח"כ בישל  בשרבלע . ז

כאן לא התיר הגר"ז אלא כשבישל חלב שהוא דבר לח, אבל אם צלה גבינה שהוא דבר יבש  ולפי דברי המהרש"ם יוצא דעד
נאסר כי כל שי"ל דאף בכה"ג לא צריך ליבון חמור כנ"ל סברת רש"י צריך ליבון חמור. אלא דאם נימא דס"ל להגר"ז כ

 .בכלי דינו כהתירא בלע דסגי ליה בעגלההבלע 
דבלוע בכלי  רוטב בלאהגבינה אף  תהוא שמן, נמצא שפליטת הכלי אוסר בכלי ועאלא דלכאורה צ"ע בזה דאם הבשר הבל

ובעינן ליבון  ,רוטב אינה נעשית חנ"נ ושוב אוסר הכלי אף בלבוהג (יו"ד סי' קה סע' ז) בשו"ע כמבוארן אוסר אף בכה"ג שמ
בב"ח שדינו כנבלה אלא דטעם כאן בליעת  י"ל דאין דבב"ח לא הוי איסור מחמת עצמו ס"ק יג( שם) הט"זאלא דלפי  חמור.

דהוי איסור מחמת עצמו, כבר  ס"ק יז( שם)הש"ך ואע"פ דדעת  יחד וא"כ י"ל דלא בעי תו ליבון חמור. יםבשר וחלב מעורב
וכתב  )יו"ד סי' לד ס"ק ה(. בחזו"אהובא  הבית מאירו )סי' קה אות מ( הגר"א ,)סי' צב( הפר"חרבו החולקים עליו, הלא המה 

 . דכן דעת השו"ע והרמ"א )שם סי' טז ס"ק ד( החזו"א
דטעם הבלוע בחתיכה אינו מפליט ומבליע )אף אם הוא שמן( בכלי שהוא )סי' צז ס"ק ד וסי' קה ס"ק טו(  החו"ד דעת ועוד י"ל לפי

לחייבו  היוצא מהחתיכה אין בכחו ועוד י"ל דהבלוע] חולק עליו בזה. ס"ק נו( פה"א)סי' צב  שהיד יהודהאלא . קשה ללא רוטב
)סי'  בפת"שכמ"ש  געלהבה דיצ"ע אמאי בסימן צ"ב לענן טיפה שנפלה מבחוץ  הכי לא תימא איד דכבר נקלש, ליבון חמור

 .[צ"עווהרי לדעת הסוברים דמשקה איסור מחייב ליבון ה"ה התם הרי הטיפה נ"נ.  )או"ח סי' קכ ס"ק ט( בחזו"אוצב ס"ק ג( 
 והכרעתבלוע שמן יוצא ללא רוטב לאסור כולו, כלי מסתפק אם ש )סי' קה ס"ק מג( ש"ךב יעוייןויש לצרף לזה עוד צדדים, ד]

 בגוונא דאין רוטב ולפי"ז .הפוסקים שרק אוסר כדי קליפה, אלא דאם איכא רוטב אוסר עד ס'כדעת  )סי' תנא ס"ק קיא( מ"בה
 . םשצירף דעת )סי' כב ס"ק י וסי' צט( בש"ך. ועי' ן בהללית  דליכא חנ"נ בחצי חתיכה רא"םבשם  )חולין סי' תרעט( מרדכיהלדעת 

ואם שנקט שמצרפים דעת הסוברים דבלוע לא יוצא ללא רוטב.  ס"ק יג( ופה"קסס"ק ט ד"ה אך,  פה"א צז ')סי ביד יהודה עוד עי'ו
)סי' צב אות "ח כההו .)סי' צ ס"ק ד(בט"ז , עי' דרבנן חבב" נ"ע בשר עוף יש לצרף נמי דעת הסוברים דליכא חנמיירי דהכלי בול

 [.במקום הפס"משלא אמרינן חנ"נ בכה"ג  פסק כהמקילין כג(
 צלה בשרואח"כ  חלב. בלע ח
 נבלע ראשון או נבלע רהבשאם אין לחלק בין  דכל שנאסר בבלוע לא צריך לבון חמור, הנה לפי ביאור הנ"ל בדעת הגר"זו

 .בשר, י"ל דמהני הגעלה בה צלהאף אם המחבת חלבית ושוב וע"כ  בכלי, אחרון
ושוב אוסר הכלי. אולם  חנ"נ מחמת פליטת החלב שבכליבולע טעם החלב ונעשה נמצא הבשר אלא דלכאורה צ"ע דבכה"ג 

 דחנ"נ אינו איסור מחמת עצמו ואינו יוצא טעם האיסור ללא רוטב. הנ"ל  הט"ז יש ליישב ע"פ
וכן גבינה כחוש הוי  )סי' קה( הגר"א בביאורו החלב יוצא בלא רוטב, כי חלב כשהוא בלוע כחוש הוא כמ"ש ואין לומר דטעם 

כתב  , מ"מאנן לא בקיאים בשמן( הסע'  קה)סי'  הרמ"א)ועי' בזה בגליון קי"ט(. ואע"פ שלדעת  )סי' צד סע' ח( השו"עכמ"ש 
כי קיי"ל דאין פיטום בבלוע  ,כן אין לומר שהבשר מפטם טעם החלב. וכמו שבדבר בלוע אנו בקיאים )סי' קה ס"ק יז(הש"ך 
דטעם הבלוע בחתיכה אינו )סי' צז ס"ק ד וסי' קה ס"ק טו(  החו"ד . ובלא"ה דעת)ש"ד ס"ק יט( פמ"גוה (סי' קה ס"ק יט)הש"ך  כמ"ש

ומ"מ  חולק עליו בזה. )סי' צב ארוך ס"ק נו( שהיד יהודהאלא . מפליט ומבליע )אף אם הוא שמן( בכלי שהוא קשה ללא רוטב
 . עלה לדעת הגר"זאף להש"ך דס"ל דהוי איסור מחמת עצמו אם איכא ס' בבשר נגד הבלוע בכלי נמי סגי בהג

סי' צב מ"ז ) בפמ"גקצת  , וכן משמעחשיב רוטבדס"ל דקצת רוטב לא  ביאורים ס"ק כ()סי' צב  בחו"דעי' ובאופן שיש קצת רוטב 

אינו חולק אלא לענין שהאיסור יוצא 'מכל לכלי' ברוטב מועט, החולק על החו"ד  )שם ס"ק נו ד"ה עיין( יד יהודההואף  ,ס"ק כט(
 . סי' צב ס"ק קפג( ועיי"ש סי' קה ס"ק קב) בדרכ"תו אבל לא 'מחתיכה' לכלי וכדו', עיי"ש

ו מתיר ע"פ סברת רש"י וגדולי הדורות דלעיל, אלא דהגר"ז מיירי שהבין שהגר"ז אינ (מא' סי ב"ח )ואלקין אהרן בזקןשו"ר 
דוקא כשהבשר נבלע ראשון, דטעם הבשר נבלע בעומק וע"כ אח"כ החלב לא מגיע אליו משא"כ להיפך. ובאמת מהגר"ז 
 בהגה באות י"ג משמע כדבריו, אבל באות כ"ה משמע דאין חילוק. וכן נראה מהצ"צ שהיה מצאצאיו ולא הביא ראיה

 (יג ס"ס ח"או )אלקלעי לאברהם בחסד, (ס"ק ג קכא' פאלאג'י סי) חיים ברוח מהגר"ז דלא כהפלתי הנ"ל בהגה, ועיין. ועי' עוד

 .(יז אות' ה מע' ד")אס ח"ובשד
לא חל שם איסור על הבלוע, וע"כ מהני  נמצא שהגר"ז ס"ל כרש"י וכסברת גדולי הדורות שהביא המאירי דבכה"ג ולפי"ז

שנשאר בצ"ע )ח"ו סי' קטו אות ו ד"ה הנה, וח"ב סי' לג אות ד(  בשבט הלוי להגעיל הכלי להפליט החלב ולהקליש טעם הבשר. ועי'
יש  ()שם הזקן אהרון, לפי שבמאירי הנ"ל מבואר דלא כהגר"ז. )ולפי מש"כ )ח"ג סי' קיד( בקובץ תשובותבדין זה. וכן הוא 

 לדחות דהמאירי איירי בגבינה וע"כ חשיב בליעת שניהם ע"י האור ולא מהני הגעלה בכה"ג אף להגר"ז(.
 ט. חנ"נ בבלוע

מצינו לפוסקים בסימן צ"ח הסוברים דלא אמרינן חנ"נ בבלוע, כלומר חלב הנבלע בכלי בשרי אין אוסר  ר"זגוכעין סברת ה
ה אלא להגעיל הכלי, דבכה"ג לא מקרי איסורא בלע אלא התירא בלע. דכבר הבלוע להפכו לחנ"נ, ולפי דבריהם ליכא חוב

שם נראה דאף במקום  השו"ע)ולדעת דלא סמכינן עלייהו בכלי מתכות אלא במקום הפס"מ )סי' צח ס"ק כא(  הש"ךהכריעה 
נקטו דאף לדעת )סי' צב אות לד(  והגר"א )סי' צח ס"ק ח( הט"זאולם  ,סי' צח ס"ק ח() בנקה"כ הפס"מ לא סמכינן עלייהן כמבואר

מ"מ אף המחמירים י"ל דיודו דבהגעלה סגי, כיון שלא נאסר הבשר והחלב אלא , השו"ע מקילינן בזה בכה"ג אף בכלי חרס(
 . (סי' צג סס"ק ב) בחו"דוכן תמצא  תר על הבלוע מ"מ יוצא ע"י הגעלה.בבלוע, וכמבואר ברש"י הנ"ל דאע"פ שחל איסור נו

 ינו בן יומוי. כשהכלי א
 לא כהמאירי הנ"ל(. וכ"כדסגי בהגעלה )ד)ססי' צו(  ברמ"ע מפאנוכ"ז כשנבלע בכלי בן יומו, אבל אם הוא אב"י כבר מבואר ו

וכן נקט  .שכתב דליתר שאת יגעילנה ג"פ()ד"ה אלא שמעלתו( דבכה"ג אפשר להתיר ע"י הגעלה. )ועיי"ש  )יו"ד רסי' קי( בחת"ס
 . )ח"א סי' לג אות יא( והלהורות נתן )חוט שני פסח פ"י עמ' קכט או"ק ו( הגרנ"ק שליט"אפסקו וכן  )סי' קכא ס"ק ז(. הפת"ש

 
 

מועיל מעל"ע בלע גבינה או חלב או להיפך, שבלע בשר ללא משקה, ולאחר  טוסטר וכדו'( ,מחבתכלי )כגון א' העולה לדינא, 
 ,חלב או גבינה ואח"כ בשר או בשר ואח"כ או גבינה בלע חלבאם  ןהכלי היה בין יומו ביאם  ב' .או ליבון קל הגעלהלו 

כגון מחבתות כלים מתקלקלים ע"י ליבון חמור, הרבה ובזמנינו  .בהגעלה די לומקום הפס"מ לכתחלה צריך לבון חמור וב
פרט ) או ליבון קל להכשירם ע"י הגעלהויש לסמוך הפס"מ,  שבד"כ ישן, וא"א להכשירם אלא ע"י הגעלה, ונמצא מטפלו

 .(להכשיר כלים מטפלון הגעלה לא סמכינןשצריך  במקוםלפסח דאף 
 
 

  ]יו"ד סי' קצ"ח על הט"ז ס"ק כ"א[וכבר הקשה כן בנקוה"כ 
דבסי' שט"ז הביא המחבר דעת הטור ודעת הרמב"ם,  
ואילו בסי' שכ"ח סתם דבכלי חייב חטאת. ונדחק ליישב  

דחייב, לא מיירי מדין מלאכה דמ"ש המחבר בסי' שכ"ח 
 , ונפק"מ בכה"ג שצריך לצפרנים.'שא"צ לגופא, דינא קא

ציין לדבריו בס"ס ש"ג,  ]סי' שכ"ח ס"ק ל"ה[ והנה  במג"א 
וסי' ש"מ. והיינו דבסי' ש"ג ס"ק כ"ב הביא משמיה 

דהנוטל צפרניו חייב משום גוזז אע"פ ]סי' שצ"ד[ דהריב"ש 
היו גוזזים עורות תחשים   שא"צ לצפרנים, דבמשכן

]סי' שכ"ח א"א  אע"פ שלא היו צריכים לצמר.  וכתב הפמ"ג 
דמשמע דדעת המחבר כן, דפסק בסי' של"ד ס"ק ל"ה[ 

 מלאכה שא"צ לגופה פטור, ואפ"ה כאן חייב חטאת.
ובאמת דעת הריב"ש לאו דעה יחידאה היא, דכיוצ"ב  

 ]שבת צד:, קו.[.ובר"ן ]שבת ק"ו.[ איתא ברמב"ן 
ומ"מ למעשה דעת המג"א ]ריש סי' ש"מ[ דאישה ששכחה ליטול צפרניה  ]

בע"ש תאמר לעכו"ם לחתכם, כיון דבתוס' מבואר דה"ל מלאכה שא"צ  
לגופה, והטור ודעימיה פוסקים דמלאכה שא"צ לגופה פטור. ובס"ק א'  
שם כתב דלמ"ד מלאכה שאצל"ג פטור מיירי שצריך לשיער. וכ"כ שם  

יך לצמר או לשיער הוי מלאכה שאצל"ג. ונראה  בס"ק ג' דאם אינו צר
דהמג"א לא ראה דכדברי הריב"ש כתבו אף הרמב"ן והר"ן בחידושיהם,  
וכבר כתב בבה"ל ]ריש סי' ש"מ ד"ה וחייב[ דהכי מוכח אף מדברי הר"ח,  
הסמ"ג והרא"ש. אלא דמ"מ לדינא העלה הבה"ל ]שם[ דאף לדעתם אישה  

מלאכה שא"צ לגופה, וע"כ אם א"א   הנוטלת ציפורניה לצורך טבילה הוי
לומר לנכרית שתיטול צפרניה ביד, יכולה לומר לה שתיטול צפרניה אף  

 בכלי[.
אולם אכתי תקשי דברי הפמ"ג אהדדי, דבסי' רע"ח 
ושל"ד כתב דבדברי המחבר אין הכרע, ובסי' שכ"ח כתב  
דהמחבר פסק בסי' של"ד דמלאכה שא"צ לגופה פטור  

 עליה. 
בסי' שכ"ח דהמחבר פסק דמלאכה שא"צ  ואפשר דמ"ש

לגופה פטור עליה, ר"ל דבסי' של"ד הביא דעה זו בשו"ע,  
 ואילו בסי' שכ"ח וש"מ סתם דחייב ולא הביא דעה זו.    

וכל הדינים   -והנה הרמ"א בסי' של"ד ]סכ"ו[ כתב 
הנזכרים בדיני הדליקה הני מילי בימיהם, אבל בזמן  

יא חשש סכנת נפשות,  הזה שאנו שרויין בין הגוים וה
כתבו הראשונים והאחרונים זיכרונם לברכה שמותר  
לכבות דליקה בשבת משום שיש בה סכנת נפשות והזריז  
הרי זה משובח וכו', ודוקא לכבות הדליקה דהוי מלאכה 
שאינה צריכה לגופה ויש סכנה אם לא יכבה אבל אסור 

 לחלל שבת כדי להציל ממון וכו'.
ומה שכתב דהוי מלאכה  -"ק י"ח[ ]סוכתב שם העולת שבת 

שאצל"ג, הוא דעת הטור וסייעתו דפסקו כר' שמעון  
]פי"ב ה"ג[   , אבל הרמב"םשאצל"גדפוטר במלאכה 

, ולפיכך שאצל"גלחייב במלאכה וסייעתו פוסקים כר"י 
חייב.  פסק הרמב"ם דהמכבה הדליקה מפני איבוד ממון 

מחבר  בדעת ה]סק"א[ רע"ח  ועי' מה שכתבתי לעיל בסי'
בזה. ויש לתמוה על הרב למה לא כתב בסמוך אצל גחלת  
דנ"ל עיקר להתיר בין של עץ ובין של מתכת. עכ"ל. הנה  

 פטור עליה. רמ"א ס"ל לדינא דמלאכה שצל"גנקט דה
מבואר דאין בדברי הרמ"א  ]שם ס"ק ל"א[ אולם במג"א 

פי' ואיכא   -כאן הכרעה, וז"ל: שאינה צריכה לגופא 
ו חייב עליה כמ"ש סעיף כ"ז, כנ"ל דלא למאן דאמר שאינ

]ופי' המחה"ש דכוונתו דגם כאן לא הכריע הרמ"א כדעת  כעולת שבת. 
מ"ד דס"ל דהוי דרבנן ויש חשש הטור, אלא דכיון דאיכא 

 סכנה אנו מקילין[.  
והמג"א ]ריש סי'  ]בנקודות הכסף הנ"ל[ ומ"מ מדברי הש"ך 

ינן לדינא  ש"מ[, מבואר דעכ"פ לענין אמירה לנכרי נקט
 דמלאכה שא"צ לגופה דרבנן. 

דרוב הפוסקים  -כתב  ]סי' שט"ז ס"ק כ' וש"מ ס"ק כ"ט[ובא"ר 
פסקו כדעת ר"ש דמלאכה שא"צ לגופה פטור עליה, וכ"פ 

והכי קימ"ל, ודלא כרמב"ם. וכן  ]ל"ח ע"א אות א'[, השל"ג 
 ]סי' שט"ז ס"ק ל"ד ושל"ד ס"ק פ"ה[.פסק המשנ"ב 
דהעיקר כמ"ד "ז סכ"ב וס"ס של"ד[ ]סי' שטוכ"כ בגר"ז 

דמלאכה שא"צ לגופה פטור עליה. אולם הוסיף דעכ"פ  
כל בעל נפש יש לו להחמיר לעצמו באיסור של תורה  

 במקום שאפשר. 
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  בה מזכירים ואנו" - הטעם שהשבת זכר ליציאת מצרים
]א.ה. היינו ביארתי  אשר הענין את לכוין מצרים ליציאת זכר

  בכל וכן ,דכיון שהקב"ה משנה את טבע העולם ע"כ שבראו[
  וכן הענין, זה מפני "מיצ מזכירין אנו המועדות קידושי

  פינה היא מצרים, ליציאת זכר אומרים אנו בתפילות
  כל צריך כ"וע עיקרית, עניניה וכל הדת להאמנת עיקרית

  בשפתיו שמוציא במה ויכוין במלה מלה בנחת שיקדש אדם
   בו. ויאמן

  ד"ע מה, בצד מ"ליצ זכר' הי השבת שגם לומר ואפשר
  ישראל בו שינוחו אחד יום מפרעה שאל משה שאמרו... כי

  וכשבאו למנוחה, יום להם ובחר פרעה לו והודה מעבודתם
  יום את זכור הוא ברוך הקדוש מפי ונצטוה סיני הר במעמד
  לעולמים, מנוחה ליום להם אותו והנחיל לקדשו השבת

  והיה למנוחה יום אותו לו שניתן מתנה באותה משה שמח
 אחר...   מיום בו הבורא בעיני חפץ

  ה"אפ איקרי... שבת' ז יום בראשית ימי שמששת פואע"
 והיו עדיין תורה ניתנה שלא דכיון מתנה, באותה משה שמח

  לתת פרעה של ברצונו שעולה יום איזה פרך בעבודת עבדים
  שנתן עתה אבל שיהיה, מה יהיה עליו ושמחים נוטלים היו

'  ית הבורא ברצון מנוחה וביום מעבודתם לנוח המנוחה להם
  זכאי ליום זכאי י"ע זכות ונתגלגל שמחה על שמחה' הי ודאי

  זכר הוא השבת כי לומר אפשר זה ולעניןשמח.  כן ועל
  אנו הזה יום ובשמרנו השבת בזכרנו כי מצרים ליציאת
  י"ע למנוחה שם לנו שנתן היום וענין מצרים יציאת זוכרים

 סדר היום, שבת קדש() ".ה"מרע
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